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Plózer István

A MAGYARORSZÁGI BÚVÁR-BARLANGKUTATÁS
TÖRTÉNETE ÉS BIBLIOGRÁFIÁJA (1908-1973)
ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk első fejezete rövid összegezést ad a hazai búvár-barlangkutatás hét évtizedes múltjának legfontosabb
majd a második részben felsorolja az eddig megjelent publikációkat. A harmadik fejezet 15
magyarországi barlang víz alatti részeinek fontosabb kutatási eredményeit sorolja fel.

e se m é n y e ir ő l ,

E történeti feldolgozást és bibliográfiát a magyarországi barlangkutató búvár-úttörők emlékére, a
kutató búvárok munkáinak megkönnyítésére, vala
mint a jelzett barlangok kutatói számára készítet
tem. Az anyag összeállításánál főíeg a búvártevé
kenységhez kapcsolódó részeket emeltem ki, mivel
elsősorban a barlangkutató búvárok igényeit kíván
tam szem előtt tartani.
A merülési időket és felszereléseket ott jeleztem,
ahol az pontosan a rendelkezésemre állt, továbbá a
készülékek típusainál csak a sűrített levegős készü

lékektől eltérő felszereléseket, ill. módszereket emlí
tettem meg. Lehetőség szerint felkerestem minden
olyan kutatót, aki 1973. december 31-ig vízalatti
barlangkutatással foglalkozott, s szóbeli elbeszélé
seik alapján kiegészíthettem a bibliográfia hiányos
ságait.
A történeti feldolgozás a kutatott barlangok ábécé
szerinti sorrendjében tevődik össze, kiemelve benne
a kutatások időbeli sorrendjét, valamint a hivatko
zott bibliográfia sorszámát.

I. A földalatti merülések rövid története
Minden barlangkutató legnagyobb ellensége a
továbbjutást akadályozó, a víz alá hajló barlangi
mennyezet, a szifon. A technika fejlődésével egyre
több lehetőség nyílt arra, hogy ezeket legyőzzék.
A legsikeresebben alkalmazható, de egyben a leg
veszélyesebb lehetőség az, hogy a kutatók megfelelő
búvárfelszereléssel víz alá merüljenek és kövessék a
barlang víz alatti folytatását.
Valószínűleg a világon először 1777-ben az angliai
Castleton melletti Peak-barlangban történt az első
merülés, ott ahol a Buxton Water-folyó ered.
Később 1878-ban Ottonelli nehézbúvár kísérelte
meg a behatolást a franciaországi Vaucluse forráskráterbe, mad 1922-ben Norbert Casteret úszott át
a Montespan-barlang szifonján, ahol felfedezte a
történelmi múlt emberének művészeti emlékeit.
A későbbi kutatók több-kevesebb sikerrel kutat
tak, majd 1948-ban Cousteau kapitány és Gagnan
mérnök elkészítették az első automata nyomáscsök
kentőt és kialakították a szabadon úszó búvár fel
szerelését. Ezután indult virágzásnak a vízalatti
barlangok kutatása az egész világon.
Magyarországon először 1908. január 25-én a
fiumei magyar királyi Tengerészeti Hatóság búvárai
Lóczy Lajos felkérésére végezték geológiai és hidro
lógiai vizsgálatokat a Hévizi-tó forráskráterén, ahol
az elért legnagyobb mélység 22 m volt. Bár 1908.
november 8-án vízmintavétel céljából újabb merü
lést hajtottak végre, azonban a kezdetleges felsze
relés miatt 18 méternél mélyebbre leszállni nem tud
tak. A vízmintavételnél 12 méter mélységben bar
langnyílásokat és repedéseket figyeltek meg, ahol
elbeszéléseik szerint erős vízáramlást észleltek.

1932. augusztus 22-én dr. Kessler Hubert az
Aggteleki-barlangot a Domica-barlanggal összekötő
szakaszának szifonján úszott át készülék nélkül.
Rádai Ödön 1957-ben kísérelte meg elsőnek a
Tapolcai Tavas-barlang víz alatti szakaszába való
behatolást Dráger típusú oxigénes készülékkel és
bár eredményei nem voltak számottevők, mégis
jelentős lépést jelentett a barlangkutatásban.
A biztonságosabb, sűrített levegős készülékek el
terjedésével egyre több kutató próbálkozott a víz
alatti barlangok feltárásával. A Magyar Honvédelmi
Sportszövetség Budapesti Elnökségének Könnyű
búvár Szakosztálya komoly felszereléssel és meg
felelő kutatógárdával a sikerek sorozatát nyitotta
meg e területen. A tapolcai eredmények 1961-ben
világelsőnek számítottak. Ekkor készült a világon
egyedülálló, vízalatti barlangban készült film is.
Az MHS BEKSZ megszűnésével (1962) a kutatások
hosszú időre megszakadtak.
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
keretében Hortolányi Gyula próbálkozott fiatal ku
tatógárda kiképzésével, de megfelelő anyagi bázis
hiányában, eredménytelenül.
Az 1960-as évek végétől az Amphora Könnyű
búvár Sport Club. a Ferencvárosi Természetbarátok
Sportkörének Delfin könnyűbúvár szakosztálya és a
Vörös Meteor SK Természetbarát Szakosztályának
Nautilus könnyűbúvár barlangkutató csoportja
szervezett merüléseket vízalatti barlangokban. Fel
szereléseik, valamint anyagi bázisuk fejlődésével
egyre nagyobb eredményekkel és sikerekkel gazda
gítják a magyar könnyűbúvárok és barlangkutatók
hírnevét.
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II. A hazai búvár-barlangkutatás irodalma (1908 —1973)
A feldolgozásban szereplő barlangok
I. Abaligeti-barlang
II. Baradla-Alsó-barlang
III. Béke-barlang
IV. Frank-barlang (Acskó-forrás barlangja)
V. Hévízi-tó forráskráterének barlangjai
VI. Kispaplika-barlang
VII. Kossuth-barlang
VIII. Létrási-Vizes-barlang
IX. Mánfai Kőlyuk-barlang
X. Mátyás-hegyi-barlang
XI. Molnár János-garlang
XII. Orfűi Vízfő-forrásbarlang
XIII. Rákóczi-barlang (Esztramos)
XIV. Szepesi-barlang
XV. Tapolcai-Tavas-barlang
A felhasznált folyóiratok és napilapok
Die Höhle
Ganz Mávag
Élet és Tudomány (röv: Élet és Tud.)
Esti Hírlap
Esti Budapest
Equipe Speleo de Bruxelles Bulletin d’Information
(Equipe Spel. de Brux. Bull.)

Idegenforgalom (Idegenforg.)
Karszt és Barlang (1961-ben: Karszt és Barlangkutató)
Karszt és Barlangkutatási Tájékoztató (K. és Bk. T.)
Képes Újság
Könnyűbúvár Értesítő
Hidrológiai Közlöny (röv.: Hidr. Közi.)
Lobogó
Magyar Ifjúság
Magyar Nemzet
Veszprém megyei Napló
Népszava
Népsport
Pécsi Műszaki Szemle
Szabad Nép
Természetjárás
Természettudományi Közlöny
Természet Világa
Turista
Jelmagyarázat és rövidítések
=
folyóiratok
— könyvek
évf. évfolyam
p.
pagina (oldal)
(XV.) a cikkben szereplő barlang sorszáma
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88. Z. VINCZE GY. (1970): A negyedik szifon. (IE)
= Népsport, december 21.

III. A híz ii búvír-barlangkutatás fontosabb eseményei és
eredményei barlangonként (1933 —1973)
A kutatásokban résztvett szervezetek teljes
és rövidített nevei
Amphora Könnyűbúvár Sport Club (rövidítve:
Amphora Kb. SC.)
Magyar Honvédelmi Sportszövetség Budapesti
Elnökségének Könnyűbúvár Szakosztálya
(MHS. BEKSZ.)
Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportja (BIH. Bkut. Csop.)
Országos Vízügyi Hivatal Árvíz- és Belvízvédelmi
Központi Szervezet (OVH. ÁBKSZ.)
Ganz Mávag Szilvássy Andor Barlangkutató Cso
port (GM Szilvássy A. Bkut. Csop.)
Autóalkatrészgyár Könnyűbúvár Barlangkutató
Szakosztály (Autógyár Kbuv. Bkut. Szako.)
Vörös Meteor SK. Természetbarát Szakosztályának
Nautilus könnyűbúvár barlangkutató csoportja
(VM. SK. Term. Szako. Nautilus Kbuv. bkut.
csop.)
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Óbudai Hajógyár MHS Könnyűbúvár Szakosztály
(OH. MHS Kbuv. Szako.)
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet
(VITUKI)
Óbudai Szeszgyár Könnyűbúvár Barlangkutató
Csoport (Óbudai Szeszgyár Kbuv. Bkut. Csop.)
Magyar Hidrológiai Társaság Vízalatti Kutató Cso
port (MHT Vízalatti Kút. Csop.)
Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Delfin Könynyűbúvár Szako. (FTSK Delfin Kbuv. Szako.)
MHS Tatai Víziklub
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT)
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Bar
langkutató Csoport (ÉKME. Bgkut. Csop.)
Az irodalom áttanulmányozása, valamint szemé
lyes adatgyűjtés útján készítettem az alábbi - nyil
vánvalóan még nem teljes — történeti áttekintést.
A zárójelbe tett számok a II. részben közölt bibliog
ráfia sorszámaira utalnak, a személynevek pedig a

szóbeli adatközlőket jelentik. Örömmel vennénk, ha
olvasóinktól további információkat kapnánk első
történeti áttekintésünk teljessé tételéhez.
I. Abaligeti-barlang
Középső triász, alsó anisusi mészkőben, egy kb.
É—D-i csapásirányú hasadék mentén alakult ki.
A patak nyugalmi állapotában 100—150 l/p, árvíz
esetén 10 000—15 000 l/p hozamú, a szembefolyó
víz hőmérséklete 10 °C.
1960. március 8.
BIH. Bkut. Csop. búvárai a barlang végpontján
levő szifont próbálták átúszni, de a szűkületek miatt
csak 30 m hosszúságban sikerült. (17)

1968-1972.
VM. SK. Nautilus Kbuv. bkut. csoport búvárai
(Nyíró L., Gigor L., Horváth Gy.) átúszták, majd
lerobbantották a harmadik szifont és a negyediket
átúszták. (26), (27). (28), (49), (76).
1972. október
Az Amphora Kb. SC. búvárai: Ember S., Mozsáry G., Mozsári P. átúszták az 5., 6. és 7. szifont és
a barlang eddig megismert víz alatti és víz feletti
részeiről térképet készítettek. Az Amphora kutatói
felfedezték a barlang egyik — eddig ismeretlen —
földigiliszta faját, melyet a barlangkutató testvér
párról neveztek el. Az új faj neve: Allolobophora
mozsaryorum Zicsi. (26), (27), (28), (41), (42).
III. Béke-barlang

II. Baradla-AIsó-barlang

A Baradla-barlangnak az 1955 évi barlangi árvíz
folytán megnyílt és 1957-ben táróval kiépített alsó
barlangja. A szembefolyó víz legnagyobb mélysége
7.-3 m, hőmérséklete 8—10 °C, hozama átlag
250-300 l/p.
1957.
A táróépítés alkalmával az első szifont leszivatytyúzták, majd lerobbantották. (27)
1958. december
Az első kutatók (Chambre A., Kessler H. és
Rádai Ö.) Dráger oxigénes készülékkel a II. szűk
szifonjáraton áthatolni nem tudtak. (10)
1959. december 27—29.
Az MHS. BEKSZ búvárai (Hajdú L., Hortolányi
Gy., Kádár I., Marék I., Miller T. és Schopper T.)
átúszták a második szifont, de egy 15 m-es levegős
szakasz után újra víz alá hajlott a mennyezet. Ezt
a szifont később átrobbantották; próbálkoztak a
harmadikkal is, de sikertelenül. (20)

Középső triász mészkőben kialakult aktív patakos
barlang, melyet 1952-ben Jakucs L. vezetésével tár
tak fel. A barlangfolyosót 5 km után szifon zárta el
(búvárruhás-szifon). A víz hőmérséklete 10 °C.
1953. október 20.
Magyari Gábor előzetes kísérletezés után készülék
nélkül átúszta az 5 m hosszú, 80 —90 cm mély szifont
és miután a mésztufagátat kivéste, a szifon vízszintje
20 cm-t süllyedt. (Magyari G.)
1953. október 21.
Vértes László ősrégész előre megtervezett expedí
ciót szervezett a szifonon való átkelésre és Magyari
után Dráger típusú nehézbúvár-felszereléssel ő is
sikeresen átkelt a szifonon. (30), (78)
IV. Frank-barlang (Acskó-forrás barlangja)

Guttensteini mészkőben, kb. É—D-i irányú törés
vonal mentén kialakult aktív vizes barlang. A víz
hőmérséklete 10 °C. Vízhozama csekély, közel van
a forrásdelta omladékos zónájához.
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V. Hévízi-tó forráskráterének barlangjai

szélessége 2—3 méter, magassága 0,6—3 m, belát
ható hossza 10—15 m. A kilépő víz hőmérséklete
38,8 °C, a kráter más részein vízbefolyást nem ész
leltek.
A forráskráter kórház felőli oldalán 9—12 m
mélységben három, 15—25 m beúszható hosszúságú
barlangot találtak, vizének hőmérséklete 26 °C, víz
mozgást nem tapasztaltak. (Plózer) (1), (53)

A Keszthelyi-hegység Ny-i tövében a triász dolo
mit és a zalai pannon homokos-iszapos üledékkel
fedett területének határán 109,6 m tszf. magasságban
tör felszínre a Hévízi-tó forrása. A forráskráter át
mérője ÉÉNy—DDK-i irányban kb. 90 m NyDNy—
KÉK-i irányban kb. 70 m. Vízhozam 30—40 000 1/p.
A szálkőből kilépő víz hőmérséklete: 38,8 °C.

VI. Kispaplika-barlang
Az Abaligeti-barlang mellett nyíló, 50 - 15 000
1/p vízhozamú forrásbarlang 350° csapásiránnyal,
15—20° dőlésszöggel. Aktív vizes barlang, a szem
befolyó víz hőmérséklete 9—11 °C.

1973. június 11.
Az Amphora Kb. SC. búvárai: Mozsáry P.,
Mozsáry G. és Nagy J. megpróbáltak behatolni a
rendkívül szűk, iszapos szifonba, de vállalkozásukat
nem kísérte siker. (Mozsáry P.)

1908. január 25.
Id. Lóczi Lajos közreműködésével fiumei búvár
vizsgálta a Hévízi-tó kráterének meredek falát.
A búvár a nagy hőség és a búváröltözékben felgyü
lemlett pára miatt, 22 m-nél mélyebbre leszállni nem
tudott. A vízszintesen rétegzett, függőleges falon
több apró résből vélték kiáramlani a meleg vizet.
A legerősebb kiömlést 12 m mélyen tapasztalták.
Méréseik szerint január 25-én a felszínen és a kráter
fenekén a víz hőmérséklete 27,6 °C, 1890. június 19én 32,4 °C volt. Feltételezéseik szerint a juvenilis
eredetű víz kilépés előtt keveredik a hidegebb talaj
vizekkel. (A búvár Rouquayrol—Denayrouze nehézbúvár-felszereléssel merült.) (33), (85)
1954. április 6—14.
Közúti Hídfenntartó Vállalat búvárai: Kiss
Gyula és Polcz István, Ugray Károly vezetésével 22
alkalommal merültek, ebből 12 alkalommal végez
tek vizsgálatokat a fenéken. A zsilipelés nélküli fel
jövetelt az Ugray K. által módosított Haldene-féle
diagramm alapján 35,6 m-re 15 percben állapították
meg, melyet a légszivattyú elégtelen sűrítése miatt
10 percre vettek le.
Megfigyeléseik szerint a kráter fenekén forrásfel
törés nincs, de 25 méteren a meredek falban levő
mélyedésből tör elő a termális víz. A kráter nyugati
oldalán több barlangszerű bemélyedést találtak.
A búvárok Dráger nehézbúvár-felszerelésben merül
tek. (11), (79)
1958. december 14.
Az MHT Vízalatti Kút. Csop. könnyűbúvárai:
Básta R., Borsodi F. és Csekő Á. végeztek merülési
kísérletet a kráterben. Básta R. 35,7 m-en érte el a
legmélyebb pontot. (5)
1972. február 28.—március 30.
Az OVH ÁBKSZ búvárai: Kovács Gy. és Plózer
I. a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbí
zásából a tó hőmérsékletének mérését és egy víz
hozammérő műszer beépítésének lehetőségét vizs
gálták a 38 méter mély kráter forrásszájában. A for
rás nyílásának tisztítása közben megtalálták a szál
kőzetben nyíló forrásbarlangot, de a kráterben öszszegyűlt iszap és törmelék megcsúszott és újra el
tömte a megtisztított nyílást. A barlang megfigyelt
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1961. augusztus 12.
BIH Bkut. Csop. búvárai, — Rónaki L., Vass B.,
és Bodrog J. — készülékes merüléssel próbáltak be
hatolni az 1,6 m átmérőjű és 2 m vízmélységben
nyíló víz alatti folyosóba, ami azonban 7 8 m után
annyira elszűkült, hogy a háton levő PKK-2 oxigénes készülékkel áthatolni nem lehetett. (Rónaki L.)
(65)
VII. Kossuth-barlang
Jósvafő község mellett a Nagy-Tohonya-forrás
barlangja, egy kb. ÉNY DK irányú tektonikus
hasadék mentén alakult ki. Dr. Kessler Hubert irá
nyításával 1965-ban a VITUKI közreműködésével
tárták fel kb. 1 km hosszúságban, végét szifon zárja
el. Vízhőfok 12—14 °C, átlagos vízmélység 4 5 m,
legnagyobb mélység 31 méter.
1957. december
Chambre A., Kessler H. és Rádai Ö. oxigénes
készülékkel megpróbáltak behatolni a szifonba, de
a kezdetleges felszereléssel a szűk hasadékba nem
merészkedtek be. (8)
1960. április 12—13.
Az MHS. BEKSZ búvárai: Marék I., Hortolányi
Gy., Passuth K., Hajdú L., Monostori E. próbáltak
az előzőleg berobbantott szifonba bejutni, de a
behullott törmelék miatt nem sikerült. (15), (19)
1960. november — 1973. december.
Mozsári P., Mozsáry G., Ember S., Irsai S.,
Nagy J., az Amphora SC. búvárai a fenti időszakban
megtisztították a szifon nyílását a berobbantott
törmeléktől, majd a szűk hasadékban előretolt ké
szülékkel sikerült bejutniuk két nagyobb terembe.
A második teremben 31 méter mélységben a járat
20—30 cm-re ellaposodik, eliszaposodik. (Mozsáry
P.) (43)
V ili. Létrási-Vizes-barlang
A Bükk-hegységben, a Szinva pataktól nyugatra,
a Garadna völgyétől délre található az a K Ny-i
irányban, hosszan elnyúló lefolyástalan mélyedés,
melyet Istvánlápa néven ismerünk. Itt három aktív
vizes barlang található: a Létrási-Vizes-balang, a

«

Szepesi-barlang és az István-lápai-barlang, melyek
valószínűleg összefüggésben állanak egymással.
/V Létrási-Vizes-barlang bejárata a D isznós-patak
nyelője. Rendkívül szűk, kis vízhozamú, erősen
iszapos járato k ; vízhőmérséklet 9 °C.

1972. január 9.
A Delfin Kb. Szako. búvárai: Maróthy L., Söphen
L. Katonka I. és Monostory E. merültek a szinte
mozdulatlan vizű tó szifonjába. A tó medre és a
szifonjárat olyan iszapos volt. hogy továbbjutni
nem tudtak. (Maróthy L.)
IX. Mánfai Kőlyuk-barlang

A barlang a Mély-völgyben (Mecsek), Mánfa köz
ség mellett, középső triász, alsó anisuszi mészkőben
alakult ki. Benne szembefolyó víz található, melynek
hőmérséklete 10 °C.
1955. május 7.
Magyari Gábor — a szifon nyílását megtisztítva—
készülék nélkül átúszott a 8 m hosszú, 1 m mély
szakaszon. Az új részeken a falakat fekete mangánoxid borította. A szifont később lerobbantották és
a Komlói Vízmű vízfoglalás céljából lezárta.
(Magyari G.) (48)

A Delfin Kb. Szako. búvára a Létrási-Vizes-barlang
szifontavának felderítésére indul (Maróthy L. felv.)

X. Mátyás-hegyi-barlang

Felső eocén, nummuliteszes mészkőben kialakult
hévizes barlang. Tava az 1948-ban feltárt Centenárisszakasz legmélyebb pontján található; a vízhozam
tól függően 4—5 m2 felületű, 1,5 m mély; a víz hő
mérséklete 9 °C.
1959. január 24.
Kádár I., Jakab Gy., Marék I. és Miller T. kísé
reltek meg átjutni a tó szifonján, de a szűkületek
miatt továbbjutni nem tudtak. (29), (81)
1960-1972.
Bálint Gy., Fischer J., Horváth Gy., Kovács J.,
Németh Gy., Péter K. és Zámolyi P., valamint az
Autógyár Kbuv. Bkut. Szako. és az Óbudai Szesz
gyár Kbuv. Bkut. Csop. kutatói próbáltak átjutni a
szűk szifonon, de vállalkozásaik eredménytelenül
végződtek. A kutatók különböző időpontokban
többnyire egymástól függetlenül hajtották végre
merüléseiket. (52)
1972. január 15.
Mozsáry P., Mozsáry G., Ember S., az Amphora
Kbuv. SC. búvárai megpróbáltak átúszni a szifonon,
de a járat 9 m után annyira elszűkült, hogy fel kel
lett hagyniuk a kutatással. Az elért legnagyobb víz
mélység 3 m volt. (Mozsáry P.) (40)
XI. Molnár János-barlang

A Hármashatár-hegycsoport DK-i végén, a
József-hegy lábánál triász-eocén karbonátos k? Utömegben, főleg ÉNY—DK-i hegységszerké!^ i
vonalak mentén kialakult barlang. Langyos forrásai
a Budai-hegyek és a távolabbi karsztos területek

hideg karsztvizéből táplálkoznak, melyek a Malom
tó alacsony zsilipállása mellett 2500 1/p vízhozamúak. A víz hőfoka a mélység és a kiömlés helyétől
függően 18—26 °C között változik. Lassú, szembe
áramló víz letisztulási ideje kb. 48 óra, átlagmélység
5—8 m, a legnagyobb mélység 30 m.
1953. október.
Az ÉKME Bkut. Csop. kutatói, Holly S. és
Holly F. készülék nélküli merüléssel átúsztak egy
— régebben már ismert és azóta újra megnyílt, 1 m
hosszú, 20 cm mély — felső szifont és bejutottak egy
9 m magas, 2 m hosszú, 80 -9 0 cm széles terembe.,
(Holly I.)
1959. május.
Az ÉKME Bkut. Csop. kutatói sűrített levegős
készülékkel próbálták megkeresni a mélyebb része
ken a továbbjutást, de a gyorsan zavarosodó vízben
megfelelő biztosítás nélkül akciójuk nem járt siker
rel. (18)
1960. május 22.
Az MHS BEKSZ búvárai: Hajdú L., Marék I.
Hortolányi Gy., Monostori E. átúszták az Alagútforrás és a Szent János-barlang közötti vízalatti
termet. (Hajdú L.) (Marék I.)
1960. május—1972. április.
Debreczeni J., Maróthy L., Plózer I., Söphen L.,
Subert I. és Szigetvár M. búvárok próbálkoztak
több alkalommal behatolni a forrásrendszerbe, de
a kezdetleges felszerelés és a rendszertelen kutatás
miatt kísérleteik nem hoztak új eredményeket.
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A József-hegv tövében fakadó források az 1800-as években lőpormalmot hajtottak (Richter acélmetszete
1858-ból)
1972. április 3. — december 14.
Az FTSK Delfin Kbuv. Szako. búvárai: Bangó Z.,
Katonka I., Kenéz Gy., Maróthy L., Plózer I. és
Söphen L. 17 alkalommal 255 munkaórát töltött el
kutatással, ebből 980 percet tartózkodtak a víz alatt
és 85 m vízalatti járatot tártak fel. (54), (55)
1973. január 6.—december 21.
FTSK Delfin Kbuv. Szako. búvárai: Csávosi L.,
Maróthy L., Plózer 1., Kenéz Gy., Söphen L., vala
mint Müller P. a VITUKI tudományos munkatársa,
21 alkalommal 30 óra 25 percet töltöttek el vízalatti
kutatással és 181 méter vízalatti járatot jártak be és
térképeztek fel. Február 4-én 30 méter vízmélységet
értek el. (Plózer I.)
XII. Orfüi Vízfő-forrásbarlang

Középső triász, alsó anisusi mészkőben kialakult
aktív vizes barlang. A bejárat (első szifon) tektoni
kus leszakadás alatt nyílik, mellette 1960-ban hajtott
tárón lehet megközelíteni a barlangot. Az első szi
fontól kb. 10 m-re D-i irányban a második szifon
igen szűk járata kb. 3 m mély vízben található.
Fölötte táróvágattal nyitották meg a barlang to
vábbi rövid szakaszát, amely összességében 150 m-t
tesz ki. A barlang jelenlegi ismert végét a harmadik
— 42 m hosszú, 20 m mély — szifon zárja le. Víz
hőfok 11 °C, szembeáramló víz 2—3000 l/p átlag
hozammal.
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1958. október.
Először az MHS BEKSZ, majd a Pécsi MHS bú
várai PKK oxigénes készülékkel 2—2 fővel átúszták
az első szifont és bejutottak az első terembe.
(Rónaki L.)
1959. július.
A BIH Bkut. Csop. kutatói próbálták átúszni a
második szifont, de a szűk járatok miatt ez nem
sikerült. (Rónaki L.)
1960. december—1961. január.
MHT Vízalatti Kút. Csop. búvárai: Holly I.,
Csekő Á., Wunder L., valamint a pécsi MHS búvá
rai Várkonyi K., Mischli F. próbálták átúszni a III.
szifont, de a hiányos felszerelés miatt a mélyebb
vizekbe lemerülni nem tudtak. (Holly I.)
1961. június 25.
A Pécsi MHS könnyűbúvárai újra megpróbáltak
behatolni a III. szifonba, de a 11 °C-os vizet gumi
ruha nélkül nagyon hidegnek találták és így felhagy
tak a kutatással. (Várkonyi K.)
1961. augusztus 13—26.
BIH. Bkut. Csop. búvárai: Rónaki L., Sándor J..
Vass B. s Vidolovics J. 19 merüléssel 64 percet töl
töttek víz alatt. A kutatók 20 m hosszon 7 m mély
ségig jutottak. (61), (62), (63), (64)
1962. március 18—19.
BIH. Bkut. Csop. búvárai a tavaszi áradáskor
próbáltak behatolni a szifonba, de az áradás okozta

rossz látási viszonyok miatt beszüntették a merülést.

(66). (67)
1962. május 1.
A MHT Vízalatti Kút. Csop. búvárai: Borsodi F.,
Holly I. és a B1H. Bkut. Csop. búvárai: Rónaki L.,
Vass B. próbáltak átkelni a szifonon, de a járat
40 m távolságnál és 19 m mélységben még lefelé
tartott. A búvárok 17 merüléssel 2 óra 10 percet
töltöttek víz alatt. (Holly I.)
1962. június 8.
BlH. Bkut. Csop. kutatója. Rónaki L. térképet
készített a harmadik szifonról, összes merülési ideje
17 perc. (Rónaki L.) (69)
1972. június 10—11.
Ember S., Mozsári P., Nagy J. és Irsai S., az
Amphora Kb. SC. búvárai merüléseik során 20 m
mélységet értek el, ahol a kavicsos fenékre annyira
ráhajlott a mennyezet, hogy csak levett készülékkel
lehetett volna továbbjutni. Ekkor az áradás okozta
rossz látási viszonyok miatt a készüléket nem vették
le. (Mozsáry P.)
1973. augusztus 18—19.
Az Amphora Kb. SC. júniusi merülésekben résztvett búvárai szivattyús vízszintsüllyesztés mellett,
jobb látásviszonyok között, levett készülékkel is
csak 22 méter mélységig jutottak. A szifonfenék
ebben a mélységben sem hajlott felfelé. (Mozsáry P.)
XIII. Rákóczi-barlang (Esztramos)
A Gömör—Tornai-karszton, az Esztramos-hegyen a tornaszentandrási kőbánya barlangja. A VIIes szinten nyíló bánya táró hajtása alkalmával tárták
fel két álló vizű tóval, melynek hőfoka 11 °C.
1968. április 14—16.
Az első merülő búvárok Maróthy L., Násfay B.,
Vörös J., az FTSK Dellin Kbuv. Szako. tagjai.
Átúszták a felső szifont, de a meredek falakra ki
szállni nem tudtak. (Maróthy L.)
1971. augusztus.
Zubor B., a Tatai Víziklub búvára társai biztosí
tása mellett két merülést hajtott végre az I-es tóban,
ahol a legnagyobb elért mélység 43 m volt. (Vájná
Gy.) (80)
1971. december.
Amphora Kbuv. SC. búvárai Ember S., Harsány
P., és Szilágyi K. merültek az I-es tóban. Nagyobb
mélységet nem találtak.
1972. január 22—23.
Debreczeni J., Plózer I., az OVH ABKSZ hiva
tásos búvárai az I-es és a Il-es tóban merültek.
Az I-es tóról vázlattérkép készült, ahol a legnagyobb
elért mélység 11 m volt. A fenéken felhalmozódott
törmelékkúptól továbbjutni nem lehetett. A II.-es
tóban két merülőbázist építettek és az elért legna
gyobb mélység 25 m volt. (44)
1972. február 20.
GM Szilvássy A. Bkut. Csop. tagjai és Plózer I.
OVH. ABKSZ búvára feltérképezték a második

tavat és a tó DK-i részén elért legnagyobb mélység
26 m volt. (46)
1972. április 4.
Mozsári P., Mozsári G., Ember S., az Amphora
Kb. SC. búvárai a Il-es tó közepének NY-i olda
lán 32 m mélységet értek el. (Mozsári P.)
1972. április 5.
Kenéz Gy., Papp E., Roith Gy., Szirtes Gy.,
Vörös J., az FTSK Delfin Kbuv. Szako. búvárai át
úsztak egy új felső szifont a Il-es tó ÉNY-i részének
NY-i oldalán, de itt nem tudtak kiszállni a vízből.
(Roith Gy.)
XIV. Szepesi-barlang (Leírási-barlang)
Istvánlápa második K—NY irányú barlangja,
melynek keleti részét szifon zárja le. Kis vízhozamú,
rendkívül iszapos fenék, elfolyó víz jellemzi. Víz
hőmérséklet 9 °C.
1962. szeptember 17.
A ,,Három aranyásó terem”-től K-i irányú ág
végét szifon zárja el. A szifontó 14 m hosszú, átlag
3 m széles, mely előtt 50 m-re a D-i oldal falából
8 —10 1/p hozamú forrás fakad és ez táplálja a tavat.
Az OH. MHS Kb. Szako. búvárai megállapították,
hogy a tó déli oldalán kb. a 10. méternél 3,5 méter
mélyen egy 12 méter mély hasadék található. Ennek
aljában egy 30 cm széles repedésben folytatódik a
szifon, ezért a búvárok felhagytak a további kuta
tással. (7)
1973.január 14.
Az Amphora Kb. SC. búvárai: Irsai S., Mozsáry
P. és Mozsáry G. próbálták átúszni a fent említett
szifont, de a 9 méter mély szifonban 3—4, egymással
párhuzamos, 50—60 cm magas 20—30 cm széles
hasadékban folyik el a víz, amely a kis hozam miatt
erősen iszapos. Az elfolyó vízben, véleményünk sze
rint, továbbjutni nem lehet. (Mozsáry P.)
XV.. Tapolcai-Tavas-barlang
A Tavas-barlang a ,,tapolcai medence északi ré
szének szarmata mészkő térszínében” (Dr. Leél—
Őssy S.) alakult ki. A levegős járatok összhossza
340 méter, a levegő hőmérséklete 19 °C. Minimális,
kb. É—D-i irányú vízáramlás tapasztalható. A víz
hőmérséklete 18 °C. A barlang vize a Malom-tó
északi árkádsorán bukkan felszínre, melynek hőfoka
17—18 °C, kis részben 9 °C, vízhozama 20000 1/p.
A tóból vízalatti járatokon át troglophil fürge cselle
(Phoxinus laevis) jár be a barlangba.
1957. október
Rádai Ödön (Dráger) oxigénes készülékkel be
úszott a körfolyosó jobb kettes szifonjába és vázlat
térképet készített róla. (34), (57)
1960. november 7.
Az MHS BEKSz búvárai: Hortolányi Gy. és
Marék 1. előzetes felderítést végeztek vezetékes
készülékkel a jobb egyes szifonban. (22)
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1960. december 31—1961. január 9.
Az MHS BEKSZ búvárai 10 napos kutatótábor
alatt beúsztak 300 méter vízalatti járatot, és ebből
214 métert feltérképeztek. Átlag 11 fővel 2290 mun
kaórát töltöttek a barlangban, ebből 1640 percet
merültek. Munkájukról fekete-fehér vízalatti filmet
készítettek, melyet 1961-ben a bécsi III. Szpeleológia Kongresszuson bemutattak.
Merülő búvárok: Balogh E., Fischer J., Hajdú L.,
Hortolányi Gy., Litvai Zsuzsanna, Monostori E.,
Kádár I., Marék I. és Vajdovich Á. (3), (14), (22),
(25). (32), (34), (35), (38), (39)
1961. április 15.
Vajdovich Á. a jobb 4-es szifonban erősebben
áramló vizet talált. (Kádár I.) (14)
1961. október 8.
Az MHS BEKSZ búvárai, Hajdú L., Schopper T.,
Monostori E., Székelyhídi T. egy befejezetlen színes
vízalatti filmet készítettek. (Hajdú L.)
1963. június 6—14.
Autógyár Kbuv. Bkut. Szako. búvárai Horto
lányi Gy. vezetésével hidrológiai vizsgálatokat végez
tek a barlangban és a Malom-tóban. (23), (24)

HISTORY AND BIBLIOGRAPHY OF CAVE
EXPLORATIONS BY DIVERS IN HUNGARY
(1908—1973)
In Hungary the first underwater exploration was
carried out in 1908, in the spring of Laké Hévíz.
In 1932, H. Kessler swam accross the siphon leading
from the Aggtelek cave in Hungary to the Domica
cave in Czechoslovakia. This way the two caves of
these two countries ha ve been connected over a
length of 22 km. A new impetus to Hungárián
subaquatic speleological explorations was given in
the early 1960’s when modern diver suits and
equipment with condensed air instruinents found
large-scale application.
The major events of the subaquatic exploration
of 15 Hungárián caves are discussed and the results
hitherto arrived at are summarized. In the years
between 1960 and 1973 about a hundred members
belonging to 14 groups of speleologist-divers carried
out observations under subaquatic conditions. The
results of these undertakings have been published
in 88 papers.

1968. -1973.
VM. Nautilus Kbuv. Bkut. Csop. búvárai rend
szeres felderítő és felmérő munkát végeztek a bar
langban. (28)
1969. június 7—8.
Maróthy L., Katonka I. és Söphen L. búvárok,
a Delfin Kbuv. Szako. tagjai, vízalatti vezeték nél
küli telefonpróbája barlangi körülmények között.
(Maróthy L.)
1970. május 1—3.
Katonka I., Maróthy L., Szirtes Gy. és Násfay
B. búvárok vízalatti ipari TV kamera próbája és
annak alkalmazása. (71)
1971. április 10—12.
Katonka I., Maróthy L., Erőss I., Monostori E.
és dr. Izsó Z. búvárok gyakorló merüléseket végez
tek. (72)
1971. december 10 —12.
Bori B., Katonka I., Maróthy L., Hlatky I. és
dr. Izsó Z.: vízalatti fényképezés és felderítés a jobb
4-es szifonban. (Maróthy L.)
1973. december 7—9.
Csávosi L., Katonka I., Plózer I. és Szirtes Gy.
búvárok térképezést végeztek az eddig ismert és
ismeretlen vízalatti és száraz járatokban (Plózer I.)
1974. április 12—15.
Csávosi L., Katonka I., Kenéz Gy., Maróthy L.,
Plózer I., Söphen L. búvárok felderítő és térképező
munkákat végeztek. (Plózer I.)
Plózer István
OVH
H— 1025. Budapest, Felsőzöldmáli út 27.
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MCTOPMH M EMEjIMOrPA4>Mfl
CIlEJIEOJIOriiHECKHX B0/10J1A3HEIX
IICC jIE^O BAH H H B BEíirPMM
(1908— 1973)

B 1908 r. öbuia ocymecTBJieHa nepBaa cnejieojioTHHeCKafl pa3Be^Ka B nOABOAHblX yCJlOBHBX B
HCTOHHHKe 0 3 epa XeBH3 . B 1932 r. X. Keccaep
nepenjibin nepe 3 CH(j)OH BeAymHií H3 ArrrejieKCKOH
nemepbi b neinepy /JoMHua b MexocjiOBaKHH h
TeM caMbiM őbuiH coeflHHeHbi MeacAy coőoio n e mepbi AByx CTpaH Ha npoTaaceHMH 22 km. HoBbiií
no,zpb<ÍM BeHrepcKHx BOAOJia3 Hbix cnejieojiorHaeckhx HCCjie^OBaHHH HanajiCH b Hana/ie 1960 JieT ,
Koraa pacnpocTpaHHJincb Jie rK O B O A O Jia 3 H b ie koCTFOMbl H npHŐOpbl CO CryméHHbIM B0 3 ayXOM.
B CTaTbe paccMaTpHBaioTCfl BaacHeöiiiHe coőbi-

THH HCCJieítOBaHHH B nOABOAHblX yCJIOBHHX 15
nemep BeHrpHH h noABOABTC* hx HTorn. B 1960—
73 roflbi k paöoTaM b noABOAHbix ycjiOBHax őbiJio
npHBJieneHO okojio cto nejiOBeK, npHHaAJteacamHX
k 14 BOAOJia3HO-nemepoBeAHecKHx HCCJieAOBaTejibCKHX n a p T H H .

M T O rH

88 nyÖJiHKauHHX.

3THX p a Ö O T nO A BO A H JIH Cb B

