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Tisztelt Felügyelőség! 

 

 

 

Az elmúlt héten két jelentős, 100 métert meghaladó szakaszt tártunk fel a tapolcai 

Berger Károly-barlangban. (4450-3). (Engedély ügyszáma: 13688/2007, iktatószám: 

44914/2007). 

 

1. A Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetségével közösön szervezett 

kutatások során 2010. dec. 28-án a Karbidos-terem végéből jobbra nyíló szűkebb járatok 

átkutatásával egy nagyobb, nagyrészt állva járható folyosóba jutottunk, aminek a falait alul 

két oldalról cseppkőoszlopsor díszíti. A folyosó vége egy 15-20 méter átmérőjű kráterszerű 

terembe torkollott, melynek alján néhány méter átmérőjű tó kéklik. A teremben rendkívül 

gazdag és változatos kiválások (borsókövek, kalcit, aragonit, esetleg gipsz) láthatóak, 

valamint jelentős méretű cseppkőképződmények is.  A terem felső részébe több kisebb járat is 

betorkollik, de ezek hamarosan elszűkülnek. 

Az ide bevezető folyosó falán egy nyíláson át egy másik nagyméretű terembe is 

beláttunk, azonban a fal áthajlása miatt ide csak másnap sikerült kötéllétrán beereszkedni. 

Ekkor 200 m vezetőzsinórt is kihúztunk a Karbidos-teremhez vezető hasadék elejétől kezdve, 

hogy a további felesleges taposást elkerüljük. Sajnos ez a terem bejáratánál elfogyott, 

folytatását a következő leszállásra tervezzük. 

A második üreg alján két kisebb tavacska található, az egyikben egy melegvíz-

feltöréssel. A legalább 30 
o
C-os víz egy csövön jön fel és el is tűnik a kövek között. A tóból 

nyíló melléküreg alatt vízzel kitöltött járat látszik lefelé. A teremben itt is számos, főként 

állóvízi kristálykiválás látható. A feljebb nyíló mellékjáratokban itt sem sikerült jelentős 

hosszban továbbjutni.  

 

2. 2011. január másodikán az ősz folyamán felfedezett járatok bejáratához közelebb 

eső Kavicsos-hasadék végénél tártunk fel legalább 100 méternyi, eddig ismeretlen járatot. 

Erre a szűk bejáratot követően a nagy alapterületű, lapos üregek és a néhol 10 m magas, 

kimászható hasadékok a jellemzőek. Utóbbiakhoz felső járatok is kapcsolódnak helyenként. 

Az eddig megismert részekhez hasonlóan itt is sok a kristályos képződmény. A járatok 

átkutatása itt időhiány miatt abbamaradt. 

 

Tapolca, 2011-01-02 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Szilaj Rezső 

 csoportvezető 
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Tisztelt Igazgatóság! 

 

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy 2011. április 09-én újabb járatokat sikerült 

feltárnunk a tapolcai Berger Károly-barlangban. (Eng.ügyi. szám:13688/2007 

Ikt. szám: 44914/2007) 

A barlang délkeleti oldalán húzódó hasadék déli végét lezáró omlást 

átbontottuk. Mögötte először egy kristályokkal bélelt folyosó, majd két, 

omladékkal tagolt, tágasabb üreg következett. A járatot beomlott kőtömbök 

zárják le. Kelet felé két szűk kuszoda is vezet egy másik hasadékba. Ennek 

északi felét egy kristályos fülke képezi, délen pedig rövid bontás után egy kb. 8 

méter hosszú, alacsony terembe mászhattunk fel. Utóbbi jobb oldalát hatalmas 

lecsúszott kőtömb alkotja A felmászó alatt egy hasadék kövekkel eltömött 

nyílása látszik, az ide ledobott kövek hang alapján tágasabb helyre pottyannak. 

A terem keleti oldalán a kövek között lebújva, majd egy szűkületet 

átásva egy kristályos falú, oldott fülkét tártunk fel. Ennek végén az agyagos 

aljzat mélyítésével egy szűkebb üregbe jutottunk, melynek alján egy huzatoló 

rés látszott lefelé, alul pocsolyával. Némi vésés után sikerült a nyíláson 

átpréselődni. Egy háromszög keresztmetszetű, vizes-agyagos kuszoda vezet 

vissza az alsó szinten kb. a fenti terem alá. Itt egy kereszthasadékba torkollik. 

Ennek alját sekély víz tölti ki, helyenként szép borsókövekkel. Balra, dél felé a 

hasadék végét becsúszott tömbök szűkítik el, mögöttük látszik a folytatás. Idő 

hiányában innen visszafordultunk.  

A másik irányban egy nyíláson átbújva, majd egy kalcitlemezekkel 

borított vízállás fölött átmászva egy kuszodában végződik a járat. Egy vízszintes 

kőlap mögött itt is látszik folytatás, de bontás nélkül nem lenne járható. 

A feltárt járatok hossza becslésünk szerint eléri a 100 métert. A 

feltárásban Mészáros István, Mészárosné Hardi Ágnes, Piri Attila, Szilaj Rezső, 

Szittner Zsuzsanna és Tinn József vett részt. 

 

Tapolca, 2011-04-14 

 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 Szilaj Rezső 

  csoportvezető 
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Tisztelt Igazgatóság! 

 

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy 2011. ápr. 23-án sikerült  

a tapolcai Kórház-barlang (4450/2KDT- KTVF 31580/09, iktatószám: 8444/10) és 

a Berger Károly-barlang (4450-3 KDT- KTVF 13688/2007, iktatószám: 44914/2007) 

 közötti összeköttetést megtalálni. Az összekötés helye a tél folyamán a Kórház-

barlangban feltárt új járatok leszakadt kőtömbökkel „díszített” első szakasza, ahonnan az 

egyik kőlap alatt szűk nyíláson lehet lejutni a Berger Károly-barlang alatta fekvő DK-i 

járatának főtéjén nyíló hasadékba. Az átjutáshoz a hasadékba behullott kövek eltávolítására és 

némi vésésre volt szükség, ezt Mészáros István és Szittner Zsuzsanna végezte el. 

A két barlang együttes hossza meghaladja az 5,5 km-t. (A Kórház-barlang 2 km, a 

Berger-bg. pedig 3 km felett van, az eddig felmért hossz meghaladja a 4 km-t.)  

 

 

Tapolca, 2011-04-29 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 Szilaj Rezső 

  csoportvezető 
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