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Abstract 

SW from the Balaton lake, at the foot of the Keszthely Mountains the Hévíz thermal spring lake is world famous by the balneotherapy. At the
beginning of the years 1970 the depression, caused by the bauxite mining activity 40 km NE from Héviz in the Bakony mountain, reached the area
of the complex water system in connection with the Hévíz thermal lake. Forty years ago,10 February 1975 PLÓZER István and CSÁVOSI Lajos divers
of the Amphora Diver Club discovered the spring cave of the Héviz Lake. Plózer István (1948–1977) was the most famous Hungarian cave diver,
he studied the Cave Lake in Tapolca and the Molnár János underwater cave-system in Budapest, but most of his works are in connection with the
Hévíz Lake. The cave was formed in Pannonian sandstone rich in pyrite-marcasite aggregate layers. The Amphora-cave is 16 m in diameter, in the
eastern side (43 m depth) are the 17,2 °C cold water springs and in the western side of the cave (46 m deep) are the 41,6 °C warm water springs.
38,8 °C mixed water entered into the spring-crater of the lake. At the request of the VITUKI (Research Institute for Water Resources), the divers
of the Amphora Diver Club collected water samples for analyses. The cold water is 8000 years old, and the warm water is 12 000 years old. 

As the continuous depression of the warm water amount was detected, the VITUKI suggested the water temperature protecting of the lake.
The spring-crater and the spring-cave were systematically cleaned by the divers, temperature and water discharge measuring system was fixed into
the cold and warm springs. The Amphora divers worked between 1975–1977, and 1979–1994 in extreme hard situation for the water protecting of
the Hévíz thermal lake. In 1999 the CMAS, the UNESCO and the Oceanographic Comitee of the IUCN donated the Great Medal (found for
important underwater environmental and nature conservation research-works), for the Amphora Diving Club.

Important geological samples, pyrite aggregats, Pannonian mollusca (Congeria, Limnocardium, Viviparus) and plant fossils, etc. were collected
for the Museum Department of the Geological and Geophysical Institute of Hungary. The Amphora divers by systematic underwater
archeological excavation collected lot of samples from different ages for the Archaeological Collection of the Balaton Museum in Keszthely. The
collection is rich in Neolithic choppers, some ceramics from the Celtic Age, high amount of potteries, coins, etc. from the Roman Age (1–2
century AD) and some founds from the 16–19 century. On the Hévíz Lake archeological and geological exhibition opened on the World Water
Day 23. march 2016.

Tárgyszavak: Plózer István, Hévízi-tó, Amphora-forrásbarlang, pannóniai, Congeria, Limnocardium, pirit konkréciók, víz alatti régészet,
neolitikum, római kor, állatcsontok.

Kivonat

Plózer István a hazai barlangi búvárkodás kiemelkedő személyisége volt. A hetvenes évek elejétől a bakonyi karsztvízszint süllyesztéses
mélyszinti bauxitbányászat következtében a Hévízi-tó vizének folyamatos hűlése volt érzékelhető, ezért a VITUKI 1972-ben fölkérte az ABKSZ
hivatásos búvárait a forráskráter kutatására. Negyven évvel ezelőtt, 1975. február 10-én az Amphora Búvár Könnyűbúvár Sport Klub két búvára,
PLÓZER István és CSÁVOSI Lajos fölfedezte a Hévízi-tó forrásbarlangját. Ezt követően az Amphora búvárai fölmérték a forrástermet, majd a
vízhőfokvédelmi búvármunkák keretében megkezdték a tó kráterének és a barlangon belül a forrásoknak a megtisztítását. A meleg és a hideg vizű
források hozamának és hőmérsékletének folyamatos mérésére mérőrendszert telepítettek, a csökkenő hőmérséklet ellensúlyozására a
forrásszájtól a központi fürdőépület alá csővezetéket építettek ki. A mélyszinti bauxitbányászat leállítását követően a kilencvenes évek közepétől



Kutatástörténet

PLÓZER István

A tavasbarlangjáról híres Tapolcán született PLÓZER

István (1948–1977) még iskolás gyerek volt, mikor az udva-
rukon lévő kútból fölhúzott vödörben, a Malomtóból már
ismert, fickándozó fürge cselék rögvest fölébresztették az
érdeklődését a barlangkutatás és a búvárkodás iránt. 1964-
ben a Lóczy Lajos csoportban barlangászott, majd a Tapol-
cai Kutató Bizottságnak lelkes és tevékeny (PLÓZER 1975c)
tagja. 1971-ben már az Országos Vízügyi Hivatal Árvíz és
Belvízvédelmi Készenléti Szervezetének hivatásos búvára
(1. ábra) lett. 1973-ban belép a Ferencvárosi Testnevelési és
Sport Klub, Delfin Könnyűbúvár Szakosztályba és aktívan
részt vesz a Molnár János-barlang (PLÓZER 1972c, 1974c,
1975b) kutatásában. 1973-ban már az Amphora Könnyű-
búvár Sport Klub tagjaként kutatta a Hévízi-tó kráterét és
1975. február 10-én búvártársával CSÁVOSI Lajossal együtt
fölfedezte a Hévízi-tó forrásbarlangját, az Amphora-
forrástermet. 

Precíz dokumentációs munkásságát őrzi a Karszt és Bar-
lang 1974. évi II. száma, az ún. „búvárszám” (PLÓZER 1974d, e,
f, g), társszerzőként elsőként fogalmazza meg a barlangi
búvármunkák (MOZSÁRY, PLÓZER 1975) gyakorlatát. Kima-
gasló tevékenységét elismerve 1976-től a Magyar Karszt és
Barlangkutató Társulat Vízalatti Barlangkutató Szakbi-
zottság vezetőjévé választották. Az 1976-os kongresszusi

számban összefoglalja a hazai búvárkodás (PLÓZER 1976d)
történetét, több cikkével (PLÓZER 1973, 1977a) is jelentősen
növeli a magyar víz alatti barlangkutatás nemzetközi elis-
mertségét. A hazai víz alatti fényképezés egyik legjelesebb
hazai képviselője volt, lenyűgözve ámultunk felvételein.
Rendkívüli aktivitásának elismeréseként búvártársai már
életében róla nevezték el a Hévízi-forráskráter egyik jelleg-
zetes képződményét „István padkának”. Két nagyreményű
búvár élete tört tragikusa hirtelenséggel ketté 1977. október
30-án, amikor 29 éves korában hivatásos búvártársával, PÁLI

Ferenccel együtt kutatás közben életüket vesztették (EMBER

1977a, b. SZÉKELY 1978) a Hévízi-tó forrásbarlangjában.
Emlékére a Molnár János-barlang Lóhere-ágát „István-te-
rem”-nek nevezték el és a Hévízi-tó forrásbarlangját, az Am-
phora-forrásbarlangot, Plózer István teremnek is hívják.
Kimagasló kutatói tevékenysége előtt posztumusz Vass Imre-
éremmel tisztelgett a hazai barlangász társadalom. Kiemel-
kedő kutatásairól az Érdi Földrajzi Múzeum és a Tapolcai
Tavasbarlang kiállításán is méltón megemlékeznek.

A Hévízi-tó kutatástörténete 1974-ig

A Hévízi-tó (2. ábra) búvárokkal végzett vizsgálatait
PLÓZER István (1974a, b) tekintette át részletesen. 1864–
1869 közt HENCZ Antal keszthelyi építész mérte föl a tavat,
és 43 m mélységet állapított meg. JORDÁN Károly 1907-ben
a tó több száz pontján végzett méréseket. A Földrajzi Intézet
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lassan elkezdődött a vízutánpótló rétegek fokozatos visszatöltődése. A nemzetközi szinten is kiemelkedő természetvédelmi víz alatti kutatások és
környezetvédelmi munkák elismeréseként a CMAS (Víz alatti tevékenységek Világszövetsége) a Hévízi-tóban extrém körülmények közt végzett
munkáért 1999-ben a Nemzetközi Nagydíjat az Amphora Búvár Klubnak adományozta. A kutatás során gyűjtött ásványtani és őslénytani minták
a Magyar Állami Földtani Intézet Gyűjteményi Osztályán nyertek elhelyezést. A fürdőépületek felújításához kapcsolódó medertisztítási
munkákkal párhuzamosan, a búvárok által végzett víz alatti leletmentésnek köszönhetően, élénk római fürdőéletről tanúskodó régészeti leletek
kerültek a keszthelyi Balaton Múzeumba. A Hévízi-tó kutatásáról, a geológiai és régészeti leletekből, valamint a környék geológiájáról 2016.
március 23-án a Víz Világnapjához kapcsolódó rendezvények keretében, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház rendezésében kiállítás
nyílt a Tófürdő folyosóján. 

1. ábra. PLÓZER István könnyűbúvár felszerelésben
Figure 1. István PLÓZER skin diver

2. ábra. A Hévízi-tó (SOLT Péter felvétele 2012)
Figure 2. Hévíz thermal lake (Photo: Péter SOLT 2012)



igazgatója id. LÓCZY Lajos kérésére, 1908-ban a Magyar
Királyi Tengerészet fiumei nehézbúvárai 22 m mélységig
merültek le a tóban és 12 m mélyen több repedésből és üreg-
ből kiáramló vizet (WESZELSZKY 1911) észleltek. A harmin-
cas évek közepén (SCHMIDT ELIGIUS 1937) Hévízen, az
Attila utca egyik telkén 0,8 m mély gödörből 10 liter/perc
hozammal még 24 fokos víz tört elő.

PANTÓ Gábor (1947) 60 helyen mérte a vízfelszín hőmér-
sékletét (felszínen min. 32,2 °C, 0,4–1,5m közt: 32,3 –34 °C,
2–8,5m közt: 33–33,9 °C), a forrástó hozamát 540 l/sec-ban
határozta meg. Megfigyelte, hogy a tóból nagy erővel kiá-
ramló víz miatt a talajvíz mindenütt alacsonyabb helyzetben
van és a melegítő hatás a környező mocsárban és talajban 50
méteres körzetben érvényesül. Sekélyfúrásokkal megállapí-
totta, hogy a tó által termelt tőzeg déli irányban jóval
kiterjedtebb és vastagabb (6 méter), észak és kelet felé vi-
szont hamar kivékonyodik. Az Országos Balneológiai Inté-
zet Hidrogeológiai Osztálya részére 1953-ban a Központi
Hídfenntartó Vállalat nehézbúvárai UGRAY Károly, KISS

Gyula és POLCZ István végeztek vizsgálatokat (UGRAY

1953) a tóban. A kráter nyugati oldalában pannóniai homok-
kőben, 9–11 m mélyen nyíló hasadékokból ekkor már alig
volt észlelhető (CZIRÁKY 1961) a korábban tapasztalt vízbe-
áramlás. A világhírű Y. I. COUSTEAU és D. GAGNAN francia
kutató búvárok által kifejlesztett könnyűbúvár technika
elterjedésének köszönhetően 1958-ban már az MHT Víz-
alatti Kutató könnyűbúvárai (BÁSTA Rezső, BORSODI Ferenc,
CSEKŐ Árpád) merültek a kráterben. A 9–12 m mélyen nyíló
hasadékbarlangokat 1967-ben NÁSFAY Béla búvár (Ferenc-
városi Természetbarátok Sportkör, Delfin Könnyűbúvár
Szakosztály) fölmérte és lerajzolta. 

A hetvenes évek elején a Hévízi-tó vizének érezhető hő-
mérséklet-csökkenése és a Nyirádi Bauxitbányák karsztvíz-
szint kiemelése közti összefüggésekre figyeltek föl (KÁDÁR

1972, BÖCKER 1975, HORÁNYI, SUGÁR 1975) a hidrogeo-
lógusok. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felkéré-
sére az OVH Árvíz- és Belvízvédelmi Központ búvárai,
PLÓZER István és KOVÁCS György 1972. február 7–11 között
és február 28. március 31. közt felderítő merüléseket és
felméréseket végeztek (PLÓZER 1972a, b, 1974a, b) a tóban.
A forráskráter alján –38 m mélységben a tófürdő korábbi
építkezéseiből behullott tekintélyes mennyiségű faanyag
közül nagy erővel tört elő a 38,8 °C-os víz. A búvárok
napokon át „termelték ki” a fatörmeléket, hogy elérjék a
vízfeltörés forrásszáját, de a meredek kráterfalról mindig
újabb adag csúszott le az iszappal együtt. Végül csak elérték
a forrásszáj törmelékkel eltorlaszolt 3–4 m széles, 0,6–0,8 m
magas bejárati nyílását (PLÓZER 1972a, b, 1974 a, b), melybe
be is préselődtek, de a veszélyesen szűkülő folyosó eltűnt a
sötétben. A szakemberek a forrást eltömő törmelék kiter-
melését biztonsági okokból leállították, így a búvárok a TV
kamerát a barlang kiömlő nyílása előtt rögzítették. A
felderítő munkák során a kráter nyugati oldalában –9 m
mélységben 3 különböző méretű (25 m, 17 m, és 15 m
hosszú), csőszerű barlangjárat első szakaszába úsztak be,
melyek alját finomszemcsés iszap borította, itt 26 °C-os
vizet mértek.

A forrásbarlang felfedezése

A Hévízi-tó kráterének alján rejtőző forrásbarlangot
negyven évvel ezelőtt 1975. február 10-én PLÓZER István
kutatóbúvár, barátjával és búvártársával CSÁVOSI Lajossal
együtt fedezte föl (PLÓZER 1975a, 1977b, PÁLFI 1993, EMBER

2010b,). Két nappal később, 1975. február 12-én PLÓZER

István így ír erről kéziratában: 
„1975. február 3-tól 7-ig egy újabb munka kapcsán pon-

tosan felmértük a kráter meredek falát. Közben megvizs-
gáltuk a 38 méter mély forrás állapotát, mely időközben
teljesen átrendeződött, így arra az elhatározásra jutottunk,
hogy megpróbálunk áthatolni a nyíláson. Az 1972-es vizs-
gálatok során megfigyeltük, hogy a homokkőben álló bar-
lang bemeneti nyílása 3 méter széles, 0,6–0,8 m magas volt,
amely beljebb megemelkedik és kissé összeszűkült. A jelen-
legi állapotban a törmelék között két egymás melletti 50×60
cm átmérőjű nyíláson át áramlik ki a víz. … 

1975. február 10-én reggel 9 órakor CSÁVOSI Lajos bará-
tommal együtt merültünk le a forráshoz.… Az előző heti
méréseknél használt lesúlyozott kötélhez kötöttük az orsóra
tekert zsinór végét. Az előre megbeszélt terv szerint 3 perc
lassú úszás után visszafordulunk még akkor is, ha nem érünk
a zsinór végére. … Némi ügyeskedéssel bemásztam a szűk
nyíláson, majd a folyosó bal oldalára húzódtam. Mivel a
nyílást itt teljesen elzárta a fa- és kőtörmelék, így vízmozgást
nem tapasztaltam. Ezután Lajos barátom beadta az orsót és
beúszott mellém. Lassan kezdtünk előre úszni, miközben
minden porcikánkkal figyeltünk. A bejárattól 5 méterre a
járat hirtelen kitágult és eltűnt a semmiben. 

A megdöbbenéstől hirtelen nem értettem meg, hogy hol
vagyok, de lassan lámpáink fényében felderengett egy a-
gyagnyereg, melynek két oldalán egy-egy tölcsér alakú
nyílás sötétlett. Később jobban odafigyelve észrevettem,
hogy a túloldal és a mennyezet is látszik egészen halványan.
A 40 méter mélységben nyíló járatban hasalva figyeltük a
termet. … A sötétszürke agyagról nagyon kevés fény verődik
vissza, így a korábbi merüléseim tapasztalatait felhasználva
30–40% -kal kisebb értékeket vettem a terem méreteinek
meghatározásához. Így a terem nagyságát 15×15 méterre
becsültem. Feltehetően a víz két tölcsér alakú nyílásból tör
elő, ezek becsült mélysége (ameddig el lehet látni benne)
7–10 m volt…. A hatodik perc leteltével kiúsztunk a nyílás-
ból, s a merülés 20. percéig a forrásnyílás környezetét
vizsgáltuk, majd a zsinórt lekötve a felszínre úsztunk.” 

A felfedezés tényét bejelentette (PLÓZER 1976 d, e), majd
röviden (PLÓZER 1977 b) publikálta is.

A forrás felmérése, tisztítása, mérőrendszer,
vízhőfokvédelem

A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet 1975
nyarán BÖCKER Tibor, HOGFFMANN Ottmár és KOCSIS Árpád
hidrogeológusok alkotta kutatócsoport vezetésével, meg-
bízta a különféle ipari búvármunkákban gyakorlott és a víz
alatti barlangkutatásban jártas búvárokkal rendelkező buda-
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pesti Amphora Könnyűbúvár Sport Klubot a forrásbarlang
teljes felmérésével. A szűk folyosón behatolva (3., 4. ábra),
a barlangtermet (5., 6. ábra) először 1975 szeptember 19–21

közt úszták végig (EMBER 2010 b) az Amphora búvárai
(CSÁVOSI Lajos, EMBER Sándor, IRSAI Sándor, KÖVES Béla,
NAGY Antal, NAGY János, PLÓZER István, SURÁNYI Csaba,
SZILÁGYI András, SZILÁGYI Károly), valamint KOVÁCS

György az ABKSZ búvára. 
Ezzel az Amphora búvárai megkezdték a forrásbarlang

részletes és szisztematikus feltárását (7., 8. ábra) és kutatá-
sát (EMBER 1975, 1980, 2010a, b, c). A forráskráter legmé-
lyebb pontján 36,5 m mélyen nyílt a 2,5–3 m széles 0,35 m
„magas” forrásszáj, mely a 25–30°-os lejtésű, 4 m hosszú
folyosón át 40 mm mélységben az Amphora-forrásbar-
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3. ábra. PLÓZER István a szűk forrásfolyosóban (NAGY János felvétele
1975)
Figure 3. István PLÓZER in the narrow mouth of the spring-corridor

4. ábra. Az Amphora búvárai a bejárati folyosóban (EMBER Sándor
felvétele, 1976)
Figure 4. Divers of the Amphora group in the spring-corridor (Photo:
Sándor EMBER, 1976)

5. ábra. Az Amphora búvárai a forrásteremben (PLÓZER István felvé-
tele, 1975)
Figure 5. Divers of the Amphora group in the spring-cave (Photo:
István PLÓZER, 1975)

6. ábra. PLÓZER István az Amphora forrásteremben (NAGY János fel-
vétele, 1975)
Figure 6. István PLÓZER in the Amphora spring-cave (Photo: János
NAGY, 1975)



langba torkollik. A forrásbarlang (9. ábra) 17 m átmérőjű,
magassága 14 m, falai mindenütt íveltek. A gömbfülke alját
40–41 m mélyen iszapnyereg osztotta ketté, keleti oldalán
43 m mélyen fakadt az akkor 17,2 °C-os hideg vizű forrás
(mely a nyolcvanas évek második felében eltűnt), a nyugati
oldalán 45–46 m mélyen a 41,3 °C-os meleg vizes források,
a forrásszájon át a tóba kilépő („kevert”) víz hőmérséklete
38,8 °C-os volt. Dolomitkavicsok jelzik a pannóniai
agyagos homokkőben képződött forrásbarlang alatt néhány
méterre található nori dolomitot, melyet 1952-ben mélyített
Hévíz B–7 fúrás 52, 8 m-ben ért el és az 1976-ban mélyített
fúrások (Hévíz–2, –3, –4, –5) is harántoltak. Japán kutatók
a melegvíz korát 12–14 ezer évesnek, a hideg vízét 7–8 ezer
évesnek mérték. A búvárok 1976. január 3-án találták meg a

meleg vizű forrásokat, az apróbb lyukakat markazitos
kiválások borítják. A barlangban az extrém körülményeket
kedvelő különféle melegkedvelő sugárgomba-félék (Acti-
nomyces) élnek és édesvízi szivacsok telepei tenyésznek, a
barlang kupolájában 40–50 cm gázréteg van, a víz felszínén
fehér algatelep úszik. Megkezdődtek a rendszeres hőmér-
sékletmérések, 1976 februárjában elhelyezték a vízminta-
vevő csöveket, 1977 júniusában a VITUKI megbízásából 3
db hőmérő szondát rögzítettek a forrásbarlangban, bizton-
ságossá tették a bejáratot, majd megtörtént a forrásbarlang
részletes föltérképezése (EMBER 1980). 1982-ben átmene-
tileg a Ferencvárosi Természetjáró Sportkör Delfin Köny-
nyűbúvár Szakosztályának búvárai, a Hídépítő Vállalat és a
Szolnoki Vízügyi Igazgatóság MHSZ búvárai is segítettek
(TAKÁTS 1982) a Hévízi-tó kráterében fölhalmozódott hatal-
mas mennyiségű kőtörmelék és fa kitermelésében.

A szakemberek már a hetvenes évek közepén figyelmez-
tettek (MÜLLER P. 1975, BÖCKER 1975a, b, 1979; HEGYESSY

1976; LORBERER 1979) a nyirádi bauxitbányáknál történő
vízkiemelésnek a Hévízi-tó vízutánpótló rendszerét károsan
befolyásoló hatásaira. Az Amphora búvárai által is meg-
figyelt és a Hévízi-tavat veszélyeztető összefüggések nyil-
vánosságra hozatalát a Magyar–Szovjet Alumíniumipari
Egyezményre való hivatkozással politikai okokból letiltot-
ták. A forrásbarlangban 1983-ban kiépített folyamatos
mérőrendszer is kimutatta, hogy a forrás hozama és hőmér-
séklete fokozatosan csökkent, mégis több mint egy évtizedet
kellett várni a hathatós intézkedésekig. A térségben üze-
melő 7 db hévíz kút 2500 m3/nap vízmennyiséget termelt
csúcsidőszakban, ugyanakkor a tó vízhozama 40–50 000 m3/
nap (KISS 1976), így hatásuk a tó vízhozamára elenyésző
volt. A központi bányakáralapból állami keretből a hévízi
kórház által megrendelt vízhőfok védelmi munkák (LIEBE

1985, SZILÁGYI 1990, PÁLFI 1993) során a csökkenő hőmér-
séklet ellensúlyozására, a komplex gyógyhatás megőrzése
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7. ábra. A Hévízi-tó forráskrátere és az Amphora-barlang térképe
(Amphora Búvár Klub, 1976)
Figure 7. Map of the spring-crater and Amphora spring-cave (Amphora
Divers Group, 1976)

8. ábra. A Hévízi-tó és az Amphora-forrásbarlang metszete (Amphora
Búvár Klub, 1976)
Figure 8. Section of Hévíz Lake and Amphora spring cave (Amphora
Divers Group, 1976)

9. ábra. Búvár vizsgálja az Amphora-forrásbarlang falát (ÁBEL László
felvétele)
Figure 9. Diver observing the wall of the Amphora spring cave (Photo:
László ÁBEL)



érdekében, és a fürdőzők komfortérzetét javítandó a forrás-
szájból a központi fürdőépület alá a Budapesti Műszaki
Egyetem Vízépítő Tanszéke által tervezett és a termoszifon
elvén működő csővezetéket (HASZPRA et al. 1985) építettek
ki a búvárok. A munkák eredményességéről légi termoví-
ziós felvételek is készültek (LIEBE, RÁDAI 1984). A Hévízi-
tó védelme érdekében számos szakember és intézmény által
végzett erőfeszítések közül külön elismerés illeti VANCSURA

Miklóst, a Hévíz Állami Gyógyfürdőkórház egykori igaz-
gatóját. A forrásterem 25×25 cm-es raszterű geometriai
felmérése alapján BÍRÓ Pál matematikus, a klub búvára
1987-ben elkészítette az Amphora-terem számítógépes
modelljét, mely akkoriban egyedülálló munka volt. A
továbbra is folyamatos nyirádi karsztvízkiemelések miatt a
nyolcvanas évek közepére a tó vízhozama az 1975-ös 600
liter/sec-ről 300 l/s alá (!) csökkent, (LIEBE 1985, BÖCKER,
LIEBE, HŐRISZT 1986) és ezzel komoly veszélybe került az
évezredes múltra visszatekintő gyógyvíz további sorsa.

Amikor a Tapolcai-tavasbarlang csónakázó részéből pár
nap alatt eltűnt a víz, az összefüggések (RÁBAI 1994, CSEPREGI

2007) mindenki számára egyértelműek lettek. A Magyar
Tudományos Akadémia, a Szociális és Egészségügyi-, az
Ipari-, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Miniszté-
rium, valamint a Magyar Alumíniumipari Tröszt jelentését
követően a Minisztertanács 1989. április 20-án meghozott
3112/1989. sz. határozatában kimondta a nyirádi mélyszinti
bauxitbányászat leállítását 1990. június 30-ával. A búvárok
rendszeresen ellenőrizték (SZILÁGYI 1990, 1991, 1992) a
forrásokat és a kiépített technikát, KOVÁCS György 1992-ben
50 m mélyre jutott (PÁLFI 1993) a forrásbarlangban. 

Az Amphora búvárai által 1975 óta végzett feltáró kuta-
tásoknak és a víz alatti kivitelezési munkáknak (SZILÁGYI

1982, 1985, 1990, 1991, 1992) nagy nemzetközi visszhangja
lett. A Duna természeti értékeit 1992-ben végigjáró Y. I.
COUSTEAU kapitány búvár csapata két hétig merült és filme-
zett Hévízen az Amphora búváraival és nagy elismeréssel
nyilatkoztak (KOVÁCS 1999) az ott látottakról. A kiemelkedő
természetvédelmi víz alatti kutatások és környezetvédelmi
munkák elismerésére a CMAS (Víz alatti tevékenységek
Világszövetsége), az UNESCO, az UICN (Természetvédel-
mi Világunió) és az ENSZ Óceanográfiai Bizottsága 1992-
ben Nemzetközi Nagydíjat alapított. A Hévízi-tó meg-
mentése érdekében az extrém körülmények között végzett
kutatómunkák elismeréseként 1999-ben a Nemzetközi
Nagydíjat az Amphora Búvár Klubnak adományozták
(EMBER 2010), melyet Achille FERRERO, a CMAS elnöke és
Ben ALI, Tunézia elnöke adott át PÁLFI ZOLTÁNnak, a klub
elnökének.

A kilencvenes évek közepétől lassan elkezdődött
(JOCHÁNÉ-EDELÉNYI 1995, VIZY, HŐRISZT 2005) a vízután-
pótló rétegek fokozatos visszatöltődése. 2000-ben 420 l/sec
volt (LIEBE 2006) a Hévízi-forrástó hozama, de 2014-ben is
még csak 434 l/sec és a forrásszájból a tóba kilépő „kevert”
víz hőmérséklete 2013–14 között 37,2 és 37,6 °C között
váltakozott. A meleg és hideg vizes források hőmérséklet-
és nyomásadatait a rendszeresen fejlesztett mérőrendszer
közvetíti, a kiépített monitoringhálózat (TÓTH 2015) segít-

ségével állandóan folyamatos szakmai kontroll alatt van a tó
és környezete. A tó védőidomának újabb kijelölésével
(TÓTH 2009) biztosítva lett a közvetlen hidrogeológiai
környezet védelme is. Ám a meleg víz után pótló ágát
Hévízen kívül több helyütt is (Kehidakustány, Vasvár,
Hévíz, Alsópáhok, Zalaszentgrót) a növekvő igények mel-
lett megcsapolják, így a Hévízi-források helyzete most sem
igazán megnyugtató!

Ásványok és ősmaradványok 
a forrásbarlangból

Az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub 1982-ben meg-
küldte a Magyar Állami Földtani Intézetnek „A Hévízi-tóban
végzett víz alatti kutatások összefoglalása (1975–1980)” című
jelentését (EMBER 1980) és a kutatási program tervezetét,
egyben fölvette a kapcsolatot a Vízföldtani Osztállyal. Ezt
követően 1982. augusztus 30-án DUDICH Endre a MÁFI
igazgatóhelyettese által SZILÁGYI Károlynak, a klub elnö-
kének írt levelével megtörtént a hivatalos kapcsolatfelvétel
is.  

A vízhőfokvédelmi munkák során, a felső-pannóniai al-
emelet Congeria ungula caprae szintjében képződött ho-
mokos agyagban formálódott Amphora- (Plózer István-)
terem tisztításakor rendkívül érdekes és változatos ásvány-
tani képződmények és ősmaradványok kerültek elő, melye-
ket a búvárok a Magyar Állami Földtani Intézet
Gyűjteményi Osztályának adtak át. A pannóniai homok-
köves, agyagos összletben képződött barlang falában, a
szulfidos képződmények (PESTI 1976, KOCH 985, SZAKÁLL,
GATTER 1993) rétegeket alkotnak. Ezekből mosódtak ki és
hullottak le a barlang aljára a különféle lemezes és gömbök-
ből összenőtt aggregátumok, ágas-bogas pirit–markazit-
kiválások (10. ábra), jellegzetes „dárdakovandok” (11.
ábra), öklömnyinél is nagyobb piritkonkréciók (12. ábra).
A változatos aggregátumok és konkréciók felületét
esetenként az áramló víz által sodort kvarchomok fényesre
polírozta. Az Amphora Búvár Klub elnöke SZILÁGYI Károly,
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10. ábra. Pirit-markazit aggregátum az Amphora forrásbarlangból
(18×28 cm)
Figure 10. Pyrite-marcasite agregat from Amphora spring canve (18×28
cm)



a forrásbarlangban gyűjtött markazitot és vízmintákat adott
át a tó vizét vizsgáló Keszthelyi Agrártudományi Kar Ké-
miai Tanszékének elemzésre. A vizsgálatok nyomán meg-
állapítható volt (KERESZTES et al. 1982), hogy a forráskrá-
terből előtörő víz kén-hidrogénjéből a hidegebb oxigén-
tartalmú vízzel keveredve elemi kén keletkezik, mely az
egyik fontos gyógyító komponens (GYIMÓTHY 1994) és
fehéres pelyhekben ki is válik a tóban. A Keszthelyi-hegy-
ség területén már korábban ismertek voltak pirit- (ERDÉLYI

1953, DARNAY, MOLNÁR 1953) és markazit- (VENDL 1922,
VICZIÁN et al. 1986) előfordulások. A felső-pannóniai mol-
luszkákon (Congeria ungula caprae, Limnocardium, Vivi-
parus) túl (SOLT 1982 c), melyeket sokszor markazit hintés
borított (13., 14. ábra), egy nagyobb markazitos fatörzs (15.
ábra) is előkerült. A kisebb-nagyobb konkréciókat szétütve
a pannóniai flóra (16. ábra) levélmaradványait és tobozait is
sikerült begyűjteni. Balatonszentgyörgy egykori téglagyára
híres volt pannóniai növénymaradványairól, a Karmacs

Az Amphora Búvár Klub kutatásai a Hévízi-tóban (PLÓZER István kutatóbúvár emlékére) 137

11. ábra. „Dárdakovand” kristálycsoport a Hévízi-tó forrásbarlang-
jából (7×10 cm)
Figure 11. Marcasite from the spring cave of Hévíz thermal lake (7×10
cm)

13. ábra. Congeria ungula caprae markazitos konkrécióban (5 cm
széles)
Figure 13. Congeria ungula caprae in marcasite concretion (5 cm wide)

12. ábra. Pirit–markazit gömb az Amphora forrásbarlangból (átmérő:
14 cm)
Figure 12. Pyrite-marcasite sphere from Amphora spring cave (14 cm
in diameter)

14. ábra. Limnocardium (5 cm)
Figure 14. Limnocardium (5 cm)

15. ábra. Markazitos fatörzs (12×20 cm)
Figure 15. Marcasite tree trunk (12×20 cm)



körüli homokkőfejtők is gazdagok (HABLY 2013) flóraele-
mekben. 

A fürdőépületek felújításához kapcsolódó medertisztí-
tási munkák során a tőzeges iszapból számos állatcsont
került elő. A több mint 160 csontmaradványból az emlő-

söket és hüllőket VÖRÖS István (2015) archeozoológus
(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztálya), a mada-
rakat GÁL Erika archeozoológus (Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézete) határozta meg. A lelet-
anyagban a gímszarvas, juh és sertés dominál.

Vadonélő emlősök:
Alces alces jávorszarvas
Cervus elaphus gímszarvas
Capreolus capreolus őz
Lutra lutra vidra
Lepus europaeus mezei nyúl
Arvicola terrestris vízi pocok 
Háziállatok:
Equus caballus ló
Bos taurus szarvasmarha 
Ovis aries juh
Capra hircus kecske 
Sus domesticus sertés 

Hüllők:
Emys orbicularis mocsári teknős

Halak:
Silurus galnis harcsa

Madarak:
Anser sp. lúd
Anas platyrhynchos tőkésréce
Anas domesticus háziréce
Gallus domesticus házityúk
Aves indet madár féle

A szubrecens (1–8 ezer éves) csontok közt vadállatok
(jávorszarvas, gímszarvas, őz, mezei nyúl, vidra, vízi po-
cok, tőkés réce, mocsári teknős, harcsa) és háziállatok (ló,
szarvasmarha, sertés, juh, kecske, házityúk, liba) egyaránt
megtalálhatók. A vadállatok jó része természetes úton ke-
rülhetett ide, ám némelyikük a tóparton egykor lesben álló
vadászok zsákmánya lehetett, különösen az állatcsont anyag
több mint 30%-át kitevő gímszarvasok. A háziállatok több-
sége egykor a tóban gyógyulást kereső betegek, vagy fürdő-
zők hajdani lakomáinak maradványai. A nagyobb végtag-
csontokon jól látszanak a különféle eszközöktől származó
vágásnyomok (17. ábra) is, melyek az erős inak szabdalása
során keletkeztek. Egy gímszarvas bika koponyájáról (18.
ábra) az agancsokat is letörték.

Csigafauna

A tóban, a központi fürdőépülettől a kifolyó csatorna felé,
egy jól körülhatárolható, mintegy 200 m2 kiterjedésű
területen, maximum 10–15 cm vastagságban fekete, humu-
szos tőzegiszappal kevert, laza szerkezetű mésztufalepel
(SOLT 1982d) húzódik az aljzaton, mintegy 1,6–1,8 m
vízmélységben. A mésztufa az egykori nádszárak üregeit is
megőrizte. A rétegből gyűjtött csigafaunát a Magyar Állami
Földtani Intézet Múzeumi Osztályának néhai malakológusa,
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16. ábra. Növénymaradványok (Salix balra, Pinus jobbra) a Hévízi-tó
Amphora-forrásbarlangjából (SOLT Péter 1982)
Figure 16. Plant fossils (Salix left, Pinus right) from the Amphora
spring cave (Péter SOLT 1982)

17. ábra. Vágásnyom egy gímszarvas combcsontján
Figure 17. Cutting ressure on the femur of a stag

18. ábra. A gímszarvas koponyáról letörték az agancsokat
Figure 18. The scalup of the stag without horns



az iskolateremtő KROLOPP Endre (1983) határozta meg:
Víziek: Pisidium sp., Valvata cristata Müll., Bythynia tenta-
culata Müll., Stagnicola palustris (Müll.), Planorbarius
corneus (Linné), Planorbis planorbis (Linné), Anisus vorti-
culus (Trosch.). Szárazföldiek: Succinea cf. elegans Risso,
Vertigo pygmea (Drap), Vertigo antivertigo (Drap), Aego-
pinella reismanni (West), Perforatella bidentata (Gmel).

Jelenleg nem tapasztalható a tóban mésztufa-kiválás, így
egy átmeneti időszakra egykor jelentős változások is lehettek.
Képződése egy olyan periódusra tehető, melyben a mainál
alacsonyabb lehetett a vízszint, erősebb volt a déli irányba el-
folyó víz áramlása és ezen a területen közelebb volt a termé-
szetes partvonal. A tó kétszáz esztendővel ezelőtt (BABOTSAY

1795) észak–dél irányban elnyúlt szilvamag alakú volt.
A tó partját szegélyező deszkaperem 2012-es felújítása

során a tőzegből 0,5–1,5 méterről csigafaunát (Melanoides
tuberculatus, Bythinia tentaculata, Viviparus contectus,
Lymnaea stagnalis, Stagnicola palustris, Haitia (Physella)
acuta, Planorbarius corneus, Planorbis planorbis, Oxylo-
ma elegans, Cochilopa lubrica, Oxychilus draparnaudi,
Pseudotrichia rubiginosa, Perforatella bidentata, Ceapea
vindobonensis) gyűjtöttünk, melyet MAJOROS Gábor parazi-
tológus, malakológus (Szent István Egyetem, Állatorvosi
Tanszék) határozott meg. A recens és szubrecens kevert
faunában a tóban már kihalt, a parton élő és behurcolt
taxonok is előfordulnak. A maláj tornyoscsiga (Melanoides
tuberculata) rendkívül elszaporodott, a gyorsan terjedő
trópusi, szubtrópusi eredetű invazív fajt a hatvanas években
akvaristák hurcolták be Európába, az összes botanikus kert
és a meleg vizű tavak is tele vannak vele.

Az árokból egy 2,3 cm magas földközi-tengeri kúpcsiga
(Conus mediterraneus) is előkerült (19. ábra, bal). Külön-
féle kis méretű tengeri csigákat gyakran találni római kori
gyereksírok mellékleteként. A római korban gyerekeknek
bajelhárító céllal adtak nyakláncra, karláncra, fülkarikára
fűzve kisebb tengeri csigákat, kagylókat. A szerbiai Vise
Grobalja-ban, a római Viminarium nekropoliszának
gyermeksírjaiból írtak le (MILANOVIC 2016) tengeri csiga
láncokat, Aquincumban ugyancsak találtak (HABLE,
MÁRTON 2001) gyermeksírban tengeri csigát.

A búvárok által begyűjtött őslénytani és ásványtani
anyag a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Gyűjteményi
Főosztályán nyert elhelyezést.

Régészeti leletek a Hévízi-tóból

Az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub búváraival,
1982–83-ban a tóban álló „E, F” fürdőépületek tömbjeinek
medertisztítási munkálatai során (SZILÁGYI 1983) régészeti
leletekre (SOLT 1982a, b) is bukkantunk. Azonnal értesítet-
tük a területileg illetékes Keszthelyi Balaton Múzeum
régészeit, akik nagy érdeklődéssel tekintették meg a hely-
színt. A négyzethálós dokumentációval végzett víz alatti
leletmentés (mely az egyik első víz alatti régészeti feltárás
volt hazánkban, a hetvenes évek közepén a Budai Vár
középkori kútjainak ZOLNAY László vezette feltárásain túl.

Ő alkalmazott először búvárokat a régészeti kutatásban.)
során előkerült leleteket átadtuk a múzeum szakemberei-
nek, akik az anyagot feldolgozva, számos darabot be is
mutattak a későbbi kiállításokon. A legidősebb leletek neo-
lit kőpengék (T. BIRÓ 1984), anyaguk a Keszthelyi-hegység
triász korú szaruköve és a bakonyi Tevel-hegy felső-kréta
korú fekete kovája. Egy ovális vakarót  és egy kétlapú pengét
(19. ábra, jobb) a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára
őriz. Találtunk kelta kerámiatöredékeket is, ám a régészeti
leletek túlnyomó többsége a római korból való. A kora
császárkori, Claudiustól (Kr. u. 41–57) Antonninus Piusig
(Kr. u. 138– 161) érmékkel datált kora római anyag a nagy-
mennyiségű kerámiatöredéken túl mécseseket (20. ábra),
fibulákat és jó pár érmét is tartalmaz. A kórház mögött
magasodó egykori kőfejtő pannóniai káli homokkövéből
hasított járólapok (21 ábra), melyek a tóban hevernek, élénk
római kori fürdőéletről tanúskodnak. Néhány középkori és
pár XVI–XVIII. századi lelet is előkerült. 

A tó gyógyhatású vize mindig is vonzotta az embert,
Hévízről és környékéről számos újkőkori, koravaskori, kel-
ta, római, népvándorláskori és Árpád-kori lelet (GÖRGÉNYI

et al. 1957) és lelőhely ismert. 1328-as oklevél „locus
vulgarites Hewyz dictus”-ként említi, a középkorban
Szentandráspáh lakói jórészt bőrcserzéssel foglalatoskod-
tak. A víz gyógyhatásáról számos régi történet kering,
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19. ábra. Balra: Conus mediterraneus. Jobbra: a Tevel-hegy késő-
kréta fekete radiolaritjából pattintott neolit penge használat közben
(SOLT Péter 1982)
Figure 19. Left: Conus mediterraneus. Right: Neolite chopper made
from black radiolarite of Tevel Hill (Péter SOLT 1982)

20. ábra. Római mécses a Hévízi-tóból
Figure 20. Candle from Roman age found in the Hévíz Lake



hosszabb-rövidebb időre kisebb gyógyházak is épültek, a
Rákóczi-féle szabadságharc legendás kuruc kapitánya,
Béri Balogh Ádám is itt gyógyíttatta köszvényét. A tavat
övező mocsaras, lápos terület miatt a víztükör egyre nehe-
zebben volt megközelíthető, ezért gróf Festetics György
kiásatta a levezető csatornát és 1795-ben „Feredőházat”
építtet a tó partján. 1911. április 27-én belügyminiszteri
rendelettel hivatalos gyógyfürdő lett. A trianoni békedik-
tátum következtében elveszettük a nagyhírű felvidéki,
erdélyi fürdőhelyeinket is, így a múlt század húszas éveire
Hévízszentandrás jelentősége megnőtt és kiemelkedő
fejlesztések kezdődtek. 1946-ban Hévízszentandrás és
Egregy egyesítésével létrejött Hévíz városa, több szanató-
rium és szálloda épült, egyre több lett a külföldi vendég, a
nyolcvanas évekre ugrásszerűen megnőtt a gyógy-idegen-
forgalom.

Az egregyi városrészben, 2004-ben MÜLLER Róbert
régész által feltárt római villa (MÜLLER R. 2004) környékét
2011-ben felújították és a 2015 őszén megnyitott Római Kori
Romkert és Múzeumban (SZARKA 2015) láthatók az
Amphora búvárai által a tóban talált Kr. u. I–II. századi
római érmék is. A Jupiternek szentelt oltárkő, melyet a XIX.
században a tó partján találtak, jelenleg a Szent András
Gyógyfürdő és Reumakórházban van kiállítva. 

Kiállítás a Hévízi-tavon

2015 tavaszán SZEDERKÉNYI Róbert, az Amphora Köny-
nyűbúvár Sport Klub egykori búvára, a még nála őrzött

leleteket egy ajándékozó levél kíséretében átadta a Keszt-
helyi Balaton Múzeum igazgatójának HAVASI Bálintnak,
azzal a kérésünkkel, hogy a Hévízen talált leletekből a
múzeum kölcsönözzön a Tófürdőn tervezett kiállításhoz,
melyet az igazgató örömmel vállalt. KVARDA Attila, a
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház igazgatója
támogatásáról biztosította kezdeményezésünket, PUGNER

Ilona művelődésszervező örömmel vállalta a kiállítás
megszervezését. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Gyűjteményi Főosztálya a kiválasztott kőzettani, ásványtani
és őslénytani anyagot hivatalosan kikölcsönzte a készülő
kiállításra. A régészeti anyagot MÜLLER Róbert a Keszthelyi
Balaton Múzeum nyugalmazott igazgatója rendezte be.
2016. március 23-án a „Víz Világnapja” rendezvényekhez
kapcsolódva, a Hévíz tófürdő központi fürdőépületébe ve-
zető folyosón megnyílt a régóta várt kiállítás a forrás
kutatásáról, a tóban talált leletekből és a környék geoló-
giájáról (SOLT 2016).

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm TÓTH György hidrogeológus (Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet, Vízföldtani Főosztály)
értékes lektori javaslatait. Ezúton is köszönöm TAKÁCSNÉ

BIRÓ Katalin régész (Magyar Nemzeti Múzeum, Régé-
szeti Tára), VÖRÖS István archeozoológus (Magyar Nem-
zeti Múzeum, Régészeti Osztály), GÁL Erika archeo-
zoológus (Magyar Tudományos Akadémia Régészeti
Intézete), valamint a Magyar Földtani és Geofizikai
Intézetből PALOTÁS Klára főosztályvezető, BODOR Emese,
PÉTERDI Bálint, MAKÁDI László (Gyűjteményi Főosz-
tály), SELMECZI Ildikó, MARSI István, CSILLAG Gábor
(Földtani Kutatási Főosztály) szakmai segítségét a hévízi
kiállítás előkészítésében.

Külön köszönöm „Amphorás” búvár barátaim (BÍRÓ

Pál, BRANKOVITS István, KISS Gábor, KOCSIS Sándor,
KŐSZEGVÁRI Gábor, MÓCZA Miklós, NAGY Antal, NAGY

János, PÁLFI Zoltán, PÁSZTOR András, POLACSKÓ István,
SÁNDOR Mihály, SZEDERKÉNYI Róbert, TASCHERER Irén,
ZELE Ferenc) inspiráló együttműködését és SZÉKELY

Kinga (Barlangtani Intézet) értékes javaslatait. Egyben
szeretettel és tisztelettel adózom az Amphora Búvár Klub
egykori elnöke, néhai SZILÁGYI Károly (1945–2003)
emlékének, aki a rendkívüli körülmények között végzett
hévízi búvármunkákat a megbízók méltó elismerésére, a
búvártársai megelégedésére és elsősorban a Hévízi-tó
javára 1981 és 1992 közt sikeresen és eredményesen
vezette. 
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21. ábra. Római korú járólap káli homokkőből (30×40 cm)
Figure 21. Till from the Roman age made from Pannonian Kálla
Sandstone (30×40 cm)
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