
*
5300 -  B ükk
5320/1. U pponyi 1. sz. kőfülke
5341/1. Istállós-kői-barlang
5343/1. Peskő-barlang
5343/2. Tarkői-kőfülke
5343/3. K is-kőháti-zsom boly
5362/1. Szam entu-barlang
5363/1. Szeleta-barlang
5363/2. Kecske-lyuk
5363/3. Büdös-pest
5363/4. Kő-lyuk
5363/5. H illebrand Jenő-barlang
5363/6. U dvar-kő
5363/7. Vénusz-barlang
5372/1. István-barlang
5372/2. Létrási-vizesbarlang
5372/3. Létrás-tetői-barlang
5372/4. Bolhási-víznyelőbarlang
5372/5. Jávor-kúti-víznyelőbarlang
5372/6. István-lápai-barlang
5372/X Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang
5372/8. Fekete-barlang
5381/1. Balla-barlang
5381/2. Pénz-pataki-víznyelőbarlang
5382/1. Suba-lyuk
5382/2. H ajnóczy-barlang
5391/1. A nna-barlang

5391/2. D iósgyőrtapolcai-barlang 
5392/1. M iskolctapolcai-tavasbarlang 
5392/2. Nagykőm ázsa-oldali-zsom boly 
5392/3. Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang

5400 — G öm ör-Tornai-karszt és a Cserehát
5413/1. Esztram osi-barlang
5413/2. Rákóczi I. sz. barlang
5413/3. Rákóczi II. sz. barlang
5430/1. BaradIa-barláng
5430/2. Barad la-Alsó-barlang
5430/3. Béke-barlang
5430/4. Szabadság-barlang
5440/1. K ossuth-barlang
5440/2. Vass Im re-barlang
5450/1. M eteor-barlang
5450/2. Almási-zsomboly
5450/3. Szabó-pallagi-zsomboly
5450/4. Vecsem-bükki-zsomboly
5450/6. Rejtek-zsomboly

A barlangok kataszteri szám át az M K BT D okum entációs 
Bizottsága a helyszínen, egységesített fém lapokba ütve elhelyezi, 
s a további szám okat a K arszt és Barlangban nyilvánosságra 
hozza az O K T H  felhatalm azásával.

Dr. Kordos László

G.A. MAKSZ1MOVICS (1904—1979)
Lapunk előző számában a magyar karszt-és bar

langkutatók nevében szeretettel köszöntöttük a szov
jet tudományos barlangkutatás megalapítóját, 
Georgij Alekszejevics Makszimovics professzort 
75. születésnapja alkalmából. Néhány hónappal 
később megrendültén olvastuk a Moszkvából érke
zett hírt: a kiváló tudós 1979. május 16-án Perm 
városában elhunyt.

Súlyos veszteség érte a szovjet karszt- és barlang- 
kutatást. Makszimovics professzor idős kora ellenére 
is fiatalos lendülettel irányította a permi Karsztoló- 
giai és Szpeleológiai Intézetet, mely számunkra is 
példamutató tudományos tevékenységet folytat. 
Közel fél évszázados működése alatt Makszimovics

professzor kétezernél több fiatalt oktatott geológiá
ból, és nemcsak megismertette, hanem meg is szeret
tette tanítványaival a karsztok világát. Nem vélet
len, hogy a keze alatt nevelődött generációból sokan 
karsztos témát választittak a kandidátusi és doktori 
disszertációjuk elkészítéséhez. Makszimovics pro
fesszor — mint a szovjet testvérlapunk, a Pescseri 
szerkesztője — élete utolsó percéig fáradhatatlanul 
dolgozott, írt és szerkesztett, s tette az egyetemes 
tudomány közkincsévé a szovjet szpeleológia leg
újabb eredményeit.

Makszimovics professzor elhunyta alkalmából 
őszintén osztozunk a szovjet karszt- és barlang- 
kutatók gyászában. B. D.

ELHUNYT PETER TRANTEEV
A Bolgár Turista Szövetség Barlangkutató Föde

rációjának alelnöke, több nemzetközi találkozó és 
számos nagyszabású expedíció szervezője, a bolgár 
barlangkutatók generációinak oktatója-nevelője, 
Peter Tranteev 1979. novemberében elhunyt.

A magas, szikár, szemüveges geográfus évtizede
ken át jellegzetes alakja volt a nemzetközi szpeleoló
giai kongresszusoknak, konferenciáknak, expedíci
óknak. Nemcsak irodája, de háza is nyitva állt a 
barlangkutatók előtt, ahol a család meleg vendég- 
szeretettel, a nagymama, felesége édesanyja, magyar 
nő lévén, jóleső magyar szóval is fogadta a mindig 
szívesen látott magyar barátokat.

Ez év nyarán még a bolgár barlangkutatás egyik 
központjában, Karlukovóban látott vendégül ben
nünket, ahol éppen egy kéthetes, bentlakásos bar
langi túravezetői tanfolyam munkáját irányította. 
Este nagyszerű diavetítéses előadáson mutatta be a 
barlangi képződmények szebbnél szebb változatait,
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aztán éjszakába nyúló beszélgetésen mesélt további 
terveiről, a barlangkutató oktatási központról, 
amelynek emeletes épülete már ott áll az Iszker 
partjára letekintő karsztos sziklákon.

Szeptemberben értesültünk róla, hogy váratlanul 
beteg lett és kórházba került. Decemberben érkezett 
meg halálának a híre. Nem érhette meg dédelgetett 
nagy tervének, a bolgár barlangkutatók oktatási 
központjának teljes megvalósulását. De a munka, 
amelyet ő indított be, bizonyára célhoz ér, és aztán 
barlangkutató nemzedékek nevelődnek majd az ő 
általa megálmodott és kiharcolt karlukovói bar
langász központban, amely maradandóan hirdeti 
ügyszeretetét és alkotó kezdeményezését. Emlékét 
pedig megőrzik nemcsak hazájában, de annak hatá
rain kívül is; tisztelettel, megbecsüléssel és baráti 
szeretettel gondolnak rá a magyar barlangkutatók is.

Dr. Dénes Gy.
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