ÚJABB ŐSRÉGÉSZETI LELETEK
A DIÓSGYŐR TAPOLCA-BARLANGBAN
A Diósgyőr-Tapolca-barlang Miskolcon, a vár
niöuötti strandfürdő területén fekszik, alábukó szik
lák tövében nyílik. Az 1930-as években a barlang
előtt még folyt a Tapolca-patak. Azóta a területet
feltőltöt ték.
M iskolc tö rté n etíró ja , S z c n d r e v Já n o s ásatott
először a barlangban 1880-ban. Feltűnt neki a
rétegekből előkerült sok tördelt csont, azonban az
eszközöket nem ismerte fel. Hz az anyag visszatemetődött és jelentős rétegzavart okozott. A barlangot
Diósgyőr község bírája még 1880-ban pincévé ala
k ította át.

1932 —34. években d r. Sen ki A n d o r végzett ásatá
sokat a barlang belsejében. Eltávolította a zavart
retegeket. sez után több mint ezer gyártáshulladékot
és kőeszközt talált. Munkájáról beszámolt a Bar
langvilág 1934. évi IV. kötetének 2. és 3 4. füze
teiben.
1973-ban Miskolc város tanácsa úgy határozott,
hogy a barlangban hidegvizes szauna medencét lé
tesít. Az építkezés megkezdése előtt szükségessé

vált a régészeti leletmentés, melyet a miskolci
Hermán Ottó Múzeum régészeként dr. Saád Sándor
közreműködésével végeztem. A barlang belsejében
érintetlen réteget nem találtunk, bár a szálkőig. il
letve a kijárat előtt a talajvízig mentünk le. Kívül,
a barlangba levezető lépcső két oldalán nyitottuk
az I. és II. szelvényt. Az I. szelvény, 3.. illetve a II.
szelvény 4. rétegében a Szeleta kultúra kísérőanya
gát találtuk, majd több mázsás kőtömbök alatt
az I. szelvény 4., illetve a II. szelvény 5. rétegében a
moustieri kultúra leleteit tártuk fel. Ugyanitt nyers
anyagtömbök is voltak. A régészeti, faunisztikai
és egyéb természettudományos vizsgálatok elvég
zése után munkaközösség publikálja majd a teljes
leletanyagot.
Az ásatáson részt vettek miskolci és lengyel
(Zagan, Bobry) barlangkutatók, valamint a OV I K
birkózó, kajak-kenu és súlyemelő szakosztályai tár
sadalmi munkában, továbbá a Miskolci Vízmüvek
és Fürdők Vállalat dolgozói.
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