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ÚJABB FELTÁRÁSOK A TAPOLCAI-TAVAS-BARLANGBAN
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerző könnyűbúvár-csoportja 1967 óta folytatja a barlang vízzel kitöltött járatainak további feltárását.
Az utóbbi években több mint 200 ni új barlangszakaszt derítettek fe l és térképeztek.
A Tapolcai-Tavas-barlangot 1902-ben kutásás
közben fedezte fel Német Ferenc kőműves. A bar
langot mintegy 10 évig a kúton keresztül látogatták,
majd 1913-ban a lelkes tapolcai lakosokból alakult
„Barlang Társulat” építette meg a jelenlegi bejára
tot. 1928-ban Magyarországon először ebbe a bar
langba vezették be a villanyvilágítást. 1938-ban
25 m-es mesterséges táróval kialakították a mai
napig is használt csónakázható körjáratot. Ezzel
nagy mértékben elősegítették a barlang megtekinté
sét a látogatók számára.
1938 óta itt nem sikerült újabb légteres barlang
szakaszokat feltárni, ezért szükségessé vált könnyű
búvár módszerekkel a vízalatti járatok kutatása.
Az ötvenes években Rádai Ödön merült oxigénes
készülékkel a vízalatti járatok kezdeti szakaszában.
1961-ben az MHSZ Központi Könnyűbúvár Szak
osztálya mintegy 300 m vízalatti járatot tárt fel.
Kutatásuk a Tavas-barlangból a Malom-tó felé
húzódó járatok feltárására irányult. Az MHSZ
kutatásai után a feltáró munka 6 évig szünetelt.
A Vörös Meteor T.E. ..Nautilus” könnyűbúvár
csoportja 1967 óta foglalkozik a Tavas-barlang víz
alatti járatainak felderítésével. Ez idő alatt több
korábban ismeretlen járatot tártunk fel. Az első
években a vízzel teljesen kitöltött folyosóknak csak
a kezdeti szakaszaiba hatoltunk be, mert az akkori
felszereléseink még nem tették lehetővé, hogy hoszszabb vízalatti járatokba biztonságosan beússzunk.

1969-től kezdve már modernebb, újabb rendszerű
felszereléssel távolabbi barlangszakaszok felderí
tésére nyílt lehetőségünk.
A Tavas-barlangban a vízfolyások megközelítőleg
észak—déli irányban haladnak. A korábbi kutatók
a víz elfolyási irányában, a Malom-tó felé töreked
tek előrejutni. Csoportunk kutatásait a vízfolyással
szemben, északi irányban folytatta, bíztató kezdet
tel. Feltételezzük ugyanis, hogy a barlangrendszer
valaha összefüggésben lehetett a városi kórház alatti
Kórház-barlang már szárazzá vált járataival és a
város határában levő, félig beomlott Kincses-gödör
rel is. Tervünk az volt, hogy a kutatás első fázisa
ként a Tavas-barlang és a Kórház-barlang összefüg
gését vizsgáljuk. Ezért eddigi kutatásainkat a Tavas
barlangon kívül a Kórház-barlangra is kiterjesztet
tük. A két barlang közti kapcsolat feltárása a Kór
ház-barlangban dr. Somogyi József belgyógyász
főorvos által irányított gyógykúrák megindulásával
egyre sürgetőbbé vált, mert a Kórház-barlang teljesen
száraz lévén, páratartalma és hőmérséklete a Tavas
barlangénál alacsonyabb. Kívánatos lenne a Kórház
barlangból összeköttetést teremteni a vízalatti jára
tok egyikével, hogy a 18,5 °C-os karsztvíz közvetle
nül érintkezzen a gyógybarlang légterével. Kórház
barlangi kutatásaink során felmértük a barlangot és
térképet készítettünk a Tavas-barlang felé vezető
járatokról, amelyben kutatásokat folytattunk a to
vábbjutás reményében.

Részlet a T'apolcai-Tavasbarlangból:
a csónakkikötő
( Dr. Kósa A. felv.)
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A Tavas-barlangban kutatásainkat az 1967-ben
felderített szifonokon át a csónakázó járat nyugati
végén kezdtük meg. Itt a mennyezet erősen lehajlik,
így a szifon bejárati szakaszát csak kúszva lehet meg
közelíteni és itt a mozgást a búvárkészülék igen
megnehezíti. A kezdeti szűkület után a vízalatti
járat teremszerűen kibővül és három oldalág
nyílik belőle. Először a bal oldali járatokba úsztunk
be és mintegy 30 m-re levegős termet találtunk (I.),
amelyből a továbbjutást ideiglenesen omlás zárta el.
Az omlás átbontása után továbbhatolva egymást
követő két újabb levegős termet találtunk (II., III.),
itt már légteres járatok csatlakoznak a teremhez, de
sajnos szűkek ahhoz, hogy búvárfelszereléssel jár
hatók lennének. A harmadik levegős terem bal
oldalán tágas vízalatti járat kezdődik, amelynek
elejébe mintegy 10 m-t beúsztunk és a továbbjutást
biztosítottnak láttuk. A búvárkészülékek levegő
tartaléka akkor fogytán volt, ezért visszafordultunk.
Ez alkalommal a szifon bejáratától mintegy 70 m-re
távolodtunk el. Úszásunkat omlás és több szűkület
nehezítette. Ismételt merülések során sikerült tisz
tázni a kiindulási teremből induló másik két oldalág
helyzetét és összefüggését az előbbiekben leírt járat
tal.
A csónakázó körjárat nyugati sarkából induló
jobb oldali vízalatti járat 25 m után balra kanyaro
dik és minden irányban beszűkül. Visszafelé úszva a
járatból déli irányba kiinduló rövidebb oldalágat is
feltártunk. Ennek végén a csónakázó járat lámpái
nak fénye szűrődött be az omladék között. Vízalatti
bontás után átjutottunk a szűkületen és a kiindulási
pontunk közelébe, a csónakázó tó nyugati sarkába
jutottunk.
A csónakázó járat nyugati pontján levő szifon
harmadik, középső oldalága északnyugati irányba
halad és 20 m után kétfelé ágazik. A baloldali ágon
egy régebbi omlás révén a mennyezet a vízszin fölé
emelkedik (IV.), a barlangszakasz itt ugyan kissé
kibővül, de az omlás nagy mennyiségű törmeléke
majdnem a mennyezetig ér és a továbbjutást aka
dályozza. Az elágazás után a járat kissé balra hajlik
és hozzá újabb 15 m után egy bal oldali kis, lapos
oldalág kapcsolódik, amely az I. levegős terembe
vezet. A továbbiakban a középső oldalág egy lapos
szűkületen keresztül csatlakozik a III. levegős terem
hez. Al i i . teremből a Kórház-barlang felé kiinduló
fentebb már említett — vízalatti barlangszakasz
beúszását 1974 májusában előkészítettük, de 1974
júniusában itt egy időközben bekövetkezett omlás
zárta el a továbbjutást. Ezért az omlás megkerülésé
vel próbálkoztunk. Egy észak felé induló oldalágon
beúszva bejutottunk a mintegy 2 m magas és 4 m
átmérőjű V. levegős terembe, ahol már agyagos üle
dékből 2 nr-nyi szárazulat is kialakult. A teremből
levegős járat indul északi irányba és a mennyezet
ből kürtő nyúlik a magasba üstszerű oldási nyo
mokkal.
A csónakázó körjárat nyugati sarkából kiinduló
újonnan feltárt és az előbbiekben leírt oldalágat
egyesületünkről Meteor-ágnak neveztük el.
A Meteor-ágban feltárt I., II. és V. levegős termek
során jól érzékelhető a vízalatti barlangjárat enyhe
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Előkészület a merüléshez a Tapolcaí-Tavas-barlanghan (Dr. Kása A. felv.)
emelkedése. Az I. levegős terem csak felboltozódás,
a II. teremben már oldott járatok vannak, az V.
teremben egyértelműen látni a gömbölyű, hévizes
jellegű oldási nyomokat és már nem omladékból,
hanem agyagos üledékből alakult ki a teremben
levő szárazulat. Az V. terem feltárása nagy előre
lépés a Kórház-barlanggal való vízalatti összekötés
felé.
A másik általunk feltárt jeletős vízalatti barlang
szakaszt, amely a csónakázó körjáratból északi
irányban indul Nautílus-ágnak kereszteltük el.
A csónakázó járatból két szifonon lehet a Nautiluságba beúszni. A keleti bejárat kezdeti tágas szakasza
15 m után lapossá válik és többfelé ágazik. Tovább
úszva jobbra, felfelé emelkedő agyagos lejtőt talál
tunk, az emelkedő tetején a járat kissé kibővül, de a
mennyezet nem emelkedik a vízszint fölé. A bal
oldali járat a lejtő lefelé hajló szakaszát követi és
15 m után két felé ágazva elszűkül. A Nautilus-ágnak a csónakázó körjáratból nyíló nyugati bejára
tán beúszva jobb felé az imént leírt járatokba jut
hatunk, balra 15 m-re a mennyezetről leszakadt
mintegy 10 m hosszú 1 m vastag réteglap (Kőpad)
szűkíti le a járatot, amelyből nyugati irányba több
szűk hasadék indul a Meteor-ág felé, de átúszhatót
eddig nem találtunk. Feltételezésünk szerint a
Meteor-ág és a Nautilus-ág ezeken a szűk járatokon
keresztül összefüggésben lehetnek.
További tervünk a Meteor-ág és az MHSZ-járat
északnyugati része közötti összefüggés feltárása.
A kutatás veszélyességét nagymértékben csökkenti
a Lóczy-teremből kiinduló száraz folyosó nyugati
végpontja és az MHSZ-járat között általunk feltárt
Átjáró, amelynek révén az MHSz-járat északnyugati
végpontjához vezető vízalatti út 100 m-rel megrövi-

dűlt. Merüléseink alkalmával felfigyeltünk arra,
hogy a csónakázó járattal közbezárt sziklatömeg
alatt vízalatti járatok húzódnak és ezeket sikerült is
feltárnunk. A csónakázó járat déli, kezdeti szaka
szán az MHSZ-járatba vezető szifonnal szemben
kezdődik a vízalatti barlangszakasz, amely nyomban
a bejárat után kétfelé ágazik. Mindkét ága a csóna
kázó körjárat északi folyosójába vezet, egyik a Nautilus-ág keleti, a másik annak nyugati bejáratával
szemben torkollik a csónakázó tóba.
Eddigi feltárásainkat az általunk készített térkép
tünteti fel. A beúszott járatok szelvénye általában
lencse alakú. A barlang falán jól láthatók a vízkioldási nyomok, amelyek néhol 15—20 cm-es szikla
tarajokat is alkotnak. A kőzet elég mállékony. néha
a búvárkészülékek levegő buborékai is leválasztanak
darabokat a mennyezetről.
Tavas-barlangi kutatásaink során felfigyeltünk
a lámpák környékén kialakult mohaflórára. A mo
hákból mintákat szedtünk és azokat a Természettudományi Múzeum Növénytárában Orbán Sándor
tudományos kutatónak adtuk át meghatározásra.
Az ő megállapítása szerint Eucladium veríicillaíum
mohafajt találtunk, amely a TapoIcai-Tavas-barlangban eddig ismeretlen volt. A barlang több pont
járól gyűjtött mohák kivétel nélkül ugyanehhez a
fajhoz tartoznak. Más mohafajt a barlangban nem
találtunk. Valószínűleg kipusztultak a dr. Boros
Ádám által 1964-ben begyűjtött és publikált Fissides
bryoides, Gynwostonnum rupestre, Tortula mura!is,
Bryum capillare mohafajok. Orbán Sándor véle
ménye szerint a korábbi mohák kipusztulását és a
dr. Boros Ádám által korábban nem észlelt Eucla
dium veríicillatum megtelepedését és elszaporodását

Felmérte: MHSZ

1961. és

VMTE NAUTIllS

1973.

Szerk* Horváth Győzd

a nagyobb teljesítményű lámpák beépítése okozhatta.
A barlang vizéből vízmintákat vettünk, az abban
tenyésző algákat dr. Hajdú Lajos vizsgálja.
Könnyűbúvár kutatásainkkal több mint 200 m
korábban ismeretlen vízalatti barlangjáratot tártunk
fel, és öt újabb levegős teremmel gazdagítottuk az
eddig ismert vízalatti járatrendszert, éppen a Kór
ház-barlang irányába, amelynek a barlangrendszer
vizes járataival való összekapcsolása kedvezően be
folyásolná a barlangi gyógykúrák eredményességét.
A moha- és vízminták begyűjtésével és a leghozzá
értőbb szakemberek által történt vizsgálatával is
igyekeztünk hozzájárulni a Tavas-barlang komplex
megismeréséhez. Munkánkat a további eredmények
reményében folytatni kívánjuk, hogy mielőbb meg
találjuk a Kórház-barlangot legjobban megközelítő
vízalatti járatokat és feltárjuk a két barlang közötti
vízalatti összeköttetést.
Köszönettel tartozunk a tapolcai Városi Kórház
nak és dr. Somogyi József belgyógyász főorvosnak,
a barlangterápiás kezelések vezetőjének készséges
támogatásáért, a Veszprém megyei Idegenforgalmi
Hivatal vezetőjének és a helyi kirendeltség dolgozói
nak megértő segítségükért, valamint a Vörös Meteor
Természetbarát Egyesületnek erkölcsi és anyagi
támogatásáért, dr. Dénes György szakosztályveze
tőnek pedig a szakmai irányításért, mindez jelentő
sen hozzájárult munkánk sikeréhez.
A Vörös Meteor TE Nautilus könnyűbúvár cso
port által a Tapolcai-Tavas-barlangban végzett fent
leírt kutatások rendszeres résztvevői Delényi Mik
lós, Gigor László, Gőgös István, Gráff János, Hor
váth Győző, Horváth Péter és Katona Zsuzsa
voltak.

Kijövetel a sikeres vízalatti bontás után a Meteorágból (Dr. Kosa A. felv.)
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NEW EXPLORATIONS IN THE TAVAS
CAVE AT TAPOLCA
In 1902 during the digging of a well a cave with
a laké in it was discovered in the town of Tapolca
north of Laké Balaton. In 1961 divers who had
descended to the bottom of the cave laké disovered
there about 300 m of water-filled tűnnél which they
mapped carefully. Since 1967 the divers group
directed by the author has continued the exploration
of the water-filled cavities. Their aim was nőt
restricted to the exploration of new cave passages,
bút it was alsó to explore tunnels connecting the

68

Tavas Cave with another cave occurring beneath
the Town H ospital to the north. The cave beneath
the hospital is used fór therapeutical purposes and
it would be desirable to widen its space with newr
cave galleries.
In recent years the expedition has explored mostly
subaquatic galleries of more than 200 m lengtíi
and this way it has got considerably closer to the
cave hidden beneath the hospital.

HOBblE BCKPblIBHblE PAEOTbl
B I1EIHEPE TABAIU B TAnOJIbUE
B ropojic Tanojibua, pacnoAowennoM ccBcpnec
03. BajiaTOH b 1902 r. b npouecce npoxoAKH ctbojib
rnaxTbi KOJiojtua öbiJia oőnapyxceHa neinepa c
npyjjMKOM. Hepe3 CM(j)OHbi, HaÖJiioaaeMbie na ahc
( b pycnc) nemepHoro npyAHKa b 1961 r. jierKHC
BOAOJia3bi

pa3BeAajiH

h

KapTnpoBajiH

TymiejiH,

3anojineHHbic boaoíí, oölach npoTíTyKennocTbio
okojio 300 m . C 1967 r. rpynna jierKHX boaojiüiob,
pyKOBOAHMaH aBTopoM, npoAOJDKaeT pa3BCAKy h
BCKpbiTne noABOAHbix neuiepHbix xoaob. Mx uejib
COCTOHT HC TOJlbKO B pa3BCAKC HOBblX yHBCTKOB
neuícpbi, ho TaiOKe h b npoH3BOACTBC noncKOB
TyuHeneií CBH3biBaiomHX nemepy TaBaui c Apyroií
nemepoií, pacnojioHceHHoií ceBepHee eé, noA
ropoACKoft őojibHHueií. nem epy noA őojibHHueií
Hcnojib3yK>T a-tih TepanHnecKHX nejien h öbuio 6bi
)KejiaTejibHbiM pacuiMpCHMe ee B03Aymnoro npoCTpaHCTBa HOBbiMH nemepiibiMK ynacTKaMH.
riapTHB B nOCACAHHC TOAbl BCKpblJUl TyHHCJlH,
ÖOJlbUieií HaCTbIO OÖBOAHeHHbIC, OÖLUCH npOTíl5KeHHOCTbio öoAee 200 m . T bkhm oöpa30M OHa
3HaHHTCJibHO npHŐJiH3HJiacb k neuiepe noA öojibHMU,CH.

