
Uortolányi Gyula

A TAPOLCAI TAVASBARLANG 
VÍZALATTI FOLYTATÁSÁNAK 

FELFEDEZÉSE

A MHS Budapesti Elnöksége Könnyűbúvár Szakosz
tályának tagjai a szerző vezetésével felkutatták a 
tapolcai Tavasbarlang vízfolyásának eredetét, hogy 
a város határán kívül létesítendő vízmű szivattyúakná
jának helyét megállapítsák. A kutatás során eddig 
több mint 300 m hosszú vízalatti barlangszakaszt 
tártak fel, ami tudomásunk szerint világviszonylatban 
is a leghosszabb ismert szifon. A búvárok által 
készített vízalatti filmet a III. Nemzetközi Barlang
tani Kongresszuson is bemutatták, ahol osztatlan 
sikert aratott.

(Szerk.)

A tapolcai Tavasbarlang a „tapolcai medence északi 
részének szarmata mészkő térszínében” (Dr. Leél— 
Ossy S.) alakult ki. Aktív vízfolyású barlang, melynek 
forrása a tapolcai Malomtó északi oldalán van. 
A forrás vízhozama (kb. 20.000 liter/perc) elegendő 
lenne az észak-nyugat balatoni terület ivóvíz ellátá
sára, ha a víz nem volna coli bacilussal fertőzve. 
Dr. Kessler H. és mások már régebben megállapí
tották, hogy a város alatt az ismert Tavasbarlangon 
és a kórház alatti barlangon kívül, a jelenlegi karszt
vízszinten, még további barlangnak kell lennie.

Ilyen adottságok és feltételezések ösztönöztek arra, 
hogy a MHS Könnyűbúvár Szakosztály barlang- 
kutató búváraival megkíséreljük egyrészt a feltétele
zett barlang felfedezését és feltárását, másrészt az 
aktív vízfolyás felderítését és ezen keresztül a szennye
ződésmentes víznyerés lehetőségeinek biztosítását.

Előzetes helyszíni szemlék és próbálkozások után, 
1960 november 7-én, kellően felkészülve, dr. Kessler 
H. részvételével megkezdtük a kutatást. Dr. Kessler H. 
véleménye alapján az első merülést nem a legked
vezőbbnek tűnő helyen, hanem közvetlenül a csónakos 
út elején levő első beszakadásnál kezdtem meg.

Csónakból nézve, a merülés helyén a beszakadás 
úgy tűnt, hogy a feltételezett bejárat erős törmelék
kúppal van elzárva. így indultam neki a feladat vég
rehajtásának. A sziklafal alatt mintegy két méter 
mélységben lámpám fényénél sötét üreget pillantottam 
meg, amely könnyen járhatónak (úszhatónak) látszott. 
Megindultam a lencse-keresztmetszetű nyílásban 
befelé, magam után húzva a légtömlőt. Alig másfél 
méter után a járat kibővült olyannyira, hogy mintegy 
3x4  méteres keresztmetszetű folyosóba jutottam, 
mely egyenesen haladt tovább, színültig telve vízzel. 
A kristálytiszta vízben lámpafénynél csodálatos 
látvány tárult elém. A járat fenekén finom iszap
lerakódás volt látható, mely az oldalfalakat és a 
mennyezetet is — bár lényegesen vékonyabb rétegben

— fedte, és amitől lámpám fényében a víz kékes, 
misztikus fényben derengett. A mennyezeten helyen
ként tenyérnyi, vagy nem sokkal nagyobb, néhány 
centiméter vastag légrések vannak, melyek alulról 
nézve tükröznek és úgy csillognak, mintha higany
tócsák lennének. Továbbhaladva a járat mintegy 
7 — 8 méter után erősen balra fordult és az eddiginél 
még nagyobb, teremszerű járatot pillantottam meg. 
Lámpám több tízméterre előre világított és ahová 
fénycsóvája ért, minden szinte ragyogni látszott. 
Tovább úsztam mindaddig, míg 17 méteres légtömlőm 
végére értem, aztán kénytelen voltam visszafordulni.

Ezután már búvárkészülékkel merültünk újra és 
Marek Istvánnal együtt vezetőkötelet vive magunkkal, 
mintegy 100 méterig hatoltunk be a járatba.

A barlangrendszer nem mindenütt olyan kényelmes, 
mint a főágban. A terem legmélyebb pontján 5,5 m 
mélységet mértem, azonban rögtön feljebb kellett 
emelkednem, mert a fenékhez érve kavargó iszap
felhő borított el, mely aztán — továbbhaladván — 
még néhány méteren keresztül nyomon követett. 
Tovább úsztam előre. Állandóan jobbra-balra néze
getve azt láttam, hogy a barlang struktúrája lénye
gében továbbra is azonos az eddig látottakkal: a fő 
irány a nagy átmérőjű folyosó, míg jobbra-balra 
egymás után kisebb oldaljáratok nyílnak. A mennye
zet a hévforrásos barlangokra emlékeztetőén alakult 
ki, míg az oldalfalak alsó szintjén a vízszintesen 
fekvő réteglapok sokhelyütt leszakadoztak és oldal
ágakat alkotnak. Ezáltal úgy tűnik, mintha lábakon 
állna a mennyezet.

Míg munkánkban idáig jutottunk, az idő erősen 
délutánra hajlott, kötelünk pedig elfogyott. De ez 
nem is volt baj. Elértük nemcsak azt, amit szerettünk 
volna, hogy megtaláljuk a barlang bejáratát, hanem 
annál sokkal többet: felfedeztük a barlang vízalatti 
folytatását.

*

A feltárult lehetőségek kihasználására 1960 decem
ber 31-től 1961 január 9-ig expedíciót szerveztünk 
a felfedezett barlangrendszer feltárására és feltérké
pezésére, illetve az élő víz útjának megkeresésére.
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Az eltöltött 10 nap alatt átlag 11 fő létszámmal 
dolgoztunk és 2.290 munkaórát teljesítettünk. 
Ebből merülési idő 27 óra 20 perc volt, összesen 58 
merüléssel. Ezek a számok sokat mutatnak ugyan 
de korántsem jellemzik azt a hallatlanul megfeszített 
munkát, amivel az expedíció tagjai biztosították 
azokat az eredményeket, amelyeket elértünk.

A búvárok naponta merültek. Délelőtt, délután 
és este. Volt olyan nap, hogy egy-egy búvár három 
alkalommal is merült, fél — háromnegyedórás víz
alatti tartózkodással.

A mellékágakat is fel kellett kutatnunk. Sok helyen 
olyan 'szűk nyílásokon hatoltunk át, ahol a búvár 
csak nagy erőfeszítések árán jutott tovább. Ilyen 
körülmények között 18,5 C2-os vízben dolgoztak 
búváraink, akiket csak vékony vezetőkötél kötött 
össze az élettel, mikor 100-200 méterre a bejárattól 
a felderítés, térképezés vagy filmezés munkáját végez
ték.

Munkánk eredményeként feltártunk több mint 300 
méternyi járatot és feltérképeztünk összesen 214 métert. 
Megállapítottuk, hogy a barlangrendszer a vízfeletti 
barlangnál lényegesen nagyobb kiterjedésű, szám
talan oldalágból álló szövevényes labirintusokra 
tagozódik. A bejárt területeken még a fertőzött víz 
az uralkodó. A coli szám a nagyteremnél 0,2/ml, 
a mozgó víz feltételezett irányából vett vízmintában 
0,1 /ml.

A feltárt területen egy vízfeletti ,, nagy termet” és 
több kisebb termet találunk. A nagytermi rész hatal
mas beszakadás következménye, míg a kisebb levegős 
termek inkább a víz korróziós hatására alakultak ki.

Mer illés előtt a búvár
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A Tapolcai-tavasbarlang vízalatti 
járatában.

A tíz nap leteltével az egész kutatócsoport megelé
gedetten, de teljesen „kimerülve” állapította meg, 
hogy mindezek a munkák még csak előmunkálatok
nak tekinthetők, mert lényegében az oroszlánrész 
még hátra van. Szükséges lenne a legalaposabban 
felmérni és feltérképezni az egész rendszert, vízmin
tákat és hőmérséklet méréseket végezni, áramlás
méréseket és kőzetminta gyűjtéseket folytatni és nem 
utolsó sorban kutak telepítése céljából megkeresni 
a fertőzésmentes vizet.

Befejezésül, de nem utolsó sorban köszönetét 
mondok dr. Kessler Hűbérinek, továbbá dr. Záhonyi 
Ferencnek, a Veszprémmegyei Idegenforgalmi Hivatal 
vezetőjének, valamint a tapolcai diákotthon igazga
tójának és munkatársainak, Tapolca város lakosainak

azért a segítségért, mellyel munkánk kivitelezését 
egyrészt szakmai tanácsaikkal, másrészt erkölcsi és 
anyagi támogatásaikkal elősegítették.

De illő, hogy megörökítsük azoknak a bátor kuta
tóknak a neveit is, akik ebben a nehéz, életveszélyes 
vállalkozásban résztvettek. Búvárfelderítők voltak: 
Balogh Endre, Fischer János, Hortolányi Gyula, 
Monostori Ervin. A vízalatti térképezést végezték: 
Kádár Imre, Marek István, Vajdovich Árpád. A víz
alatti filmfelvételeket készítették: Hajdú László és 
Schopper Tibor. Műszaki állomány tagjai: Litvai 
Zsuzsanna, Székelyhídi Tibor, Szilágyi Iván és Vén 
László. Valamennyi munkatársunk tudásának, képes
ségének legjavát adta, önzetlen munkájukért mind- 
annyiukat őszinte köszönetünk illeti meg.

Entdeckung der Fortsetzung der Tapolcaer Tavas- 
barlang-Höhle unter dem Wasser 

Von H o r t o l á n y i  Gyula
Die ungarischen Wasserwirtschaftsorgane beab

sichtigen die Quelle des Tapolcaer Tavasbarlang 
zur Wasserversorgung der Plattensee-Gegend heran
zuziehen, doch die zwischen den Häusern der Stadt 
aus einer Höhle zu Tage kommende Quelle liefert 
infiziertes Wasser. In der jüngsten Vergangenheit 
Hessen sich in einer Leichttaucherausrüstung ge
kleidete Speläologen in die Tiefe nieder, um die unter
irdischen Gänge der Höhle zu erkunden, und jenen 
Ort ausserhalb der Stadt zu suchen, wo der unter- 
dische Wasserstrom noch nicht infiziert sei. Die 
Speläologen-Taucher verbrachten 27 Stunden unter 
dem Wasser und entdeckten ein 300 m langes, unter 
Wasser befindliches Höhlensystem. Über die Expe
dition wurde auch ein Film gemacht, der am III. 
Internationalen Speläologenkongress mit Erfolg 
zur Schau gestellt wurde.

Открытие подводного продолжения пещеры 
Тавашбарланг в с. Таполъца 

Хор то ланьи Дъюла

Венгерские воднохозяйственные органы реши
ли привлечь источник пещеры Тавашбарланг 
к водоснабжению области озера Балатона. Однако, 
источник, выходящий из пещеры, расположенной 
между домами города, доставляет зараженную 
воду. Недавно пещероведы, одетые в легкое 
водолазное снаряжение, спустились в глубь, 
чтобы разведывать подповерхностные ходы пеще
ры и найти за городом место, где подземное 
водное течение еще не содержит посторонних 
примесей. Спелеологи-водолазы пробывали в 
течение 27 часов под водой, причем они открыли 
подводную пещерную систему протяженностью 
300 м. Об этой экспедиции была сделана и кино
картина, которая была успешно показана на Ш-ем 
Международном Спелеологическом Конгресе.
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