Karszt és Barlang, 1982. évf. I. fü zet, p. 23—28., Budapest

Lénárt László

SZÁMVETÉS A SZERVEZETT MISKOLCI BARLANGKUTATÓK
30 ÉVI MUNKÁJÁRÓL*
ÖSSZEFOGLALÁS
1952. június 30-án megalakult a Magyar Hidrológiai Társaság Miskolci Csoportja Zsombolykutató Munkabizottsága. Ezzel kezdetét vette a szervezett miskolci barlangkutatás, mely számos komoly eredménnyel büsz
kélkedhet. Munkánkban sorra vesszük a legfontosabb dátumokat, eseményeket, kitérünk a csoportokra, az
MKBT helyi intézményére, valamint a barlangfeltárásokra. Tudományos eredményeinket témánként külön
ismertetjük, kiemelve az egyes tudományágak miskolci képviselőit. Végezetül a szervezett miskolci barlangkutatás 30. évfordulója tiszteletére rendezett találkozóról számolunk be.
A miskolci szervezett barlangkutatás története
Szervezett miskolci barlangkutatásról csak a
II. világháború után beszélhetünk. A negyvenes
évek legvégén — az ötvenes évek legelején a DVTK
(Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre) termé
szetjárók barlangos túrái, a MEGAY Géza vezette
múzeumi barlangkor és a SAO (Societas Antrorum
Obscurorum = Sötét Barlangok Kutatóinak Szövet
sége) nevű amatőr, de már naplót is vezető csoport
tevékenysége jelezte a szervezett barlangkutatásra
való igényt.
1952. június 6-án megalakult a Magyar Hidroló
giai Társaság (MHT) Miskolci Csoportja, melynek
munkaprogramjában a „Bükkhegység zsombolyai
nak karsztvíz szempontjából való feltárása” is sze
repelt. E két körülmény tette lehetővé, hogy június
30-án az országban harmadikként, a fővároson
kívüli első vidéki barlangkutató csoportként létre
jöjjön az MHT Miskolci Csoportja Zsombolykutató
Munkabizottsága. (A munkabizottság 1954. decem
ber 16-án szakosztállyá alakult.) Első tényleges
vezetője BORBÉLY Sándor volt, aki a barlangkutatás számos területén dolgozott (és részben dol
gozik) lankadatlan szorgalommal a miskolci, s ezen
keresztül a magyar barlangkutatásért.
A „Zsombolyosok” munkaprogramja erősen
karsztvízcentrikus volt. Ez nem véletlen, hiszen
kutatásaiknak itt volt, s van ma is bizonyos mértékig
a legnagyobb népgazdasági jelentősége.
A miskolci barlangkutatók tevékenysége a fentiek
ellenére igen szerteágazó volt és az ma is. Víznyelők
bemérését és bontását végezték; tisztogató, helyre
állító és állagmegőrző (rövid ideig kezelői) munkála
tokat végeztek a háború alatt tönkrement idegenforgalmi barlangjainkban; forrásfoglalásokban, víznyomjelzésekben vettek részt; barlangi filmfelvéte
leket készítettek; barlangkutató találkozókon vettek
részt; országos barlangos ankétot szerveztek (melyen
* „30 éves a szervezett miskolci barlangkutatás” c. ünnepi talál
kozón Létrástetőn 1982. augusztus 28-án elhangzott előadás.

az országos barlangkutató egyesület létrehozását
szorgalmazták); a Magyar Tudományos Akadémia
támogatásával beindult hidrológusképző tanfolya
mot végeztek el; tudományos üléseket szerveztek;
barlangi ásatásban segédkeztek és természetesen jár
ták a Bükk barlangjait, növelve számukat, hosszukat,
mélységüket. Feltárás után térképezték azokat, gyűj
tötték a barlangokra vonatkozó geológiai, hidro
geológiai, klimatológiai, biológiai, morfológiai ada
tokat, melyeket külső szervek (pl. VITUKI, Mis
kolci Vízművek, BAZ Megyei Tanács Idegenforgal
mi Hivatala stb.) gyakran kértek és felhasználtak.
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
(MKBT) Miskolci Csoportja, — mely lényegében
azonos volt az MHT Borsodi Csoportja Zsomboly
kutató Szakosztályával —, 1959. január 22-én (alig
két hónappal a MKBT létrejötte után) 45 aktív,
20 pártoló és 8 aktív ifjúsági taggal alakult meg,
s rövidesen létrehozta az egri, a rudabányai és az
ormosbányai alcsoportját is.
1961-ben az eddig egységes, de már kissé túl nagy
MHT csoportból Diósgyőri Bányászklub „Tóth
Bucsoki István” Barlangkutató Csoportja, valamint
a DVTK „Hermán Ottó” Barlangkutató Csoportja
néven a barlangkutatók jelentős része kivált, s az
MKBT-ben is önálló barlangkutató csoportként
működtek tovább. (Ennek ellenére éveken keresztül
a közös kutatási tevékenység jelentős szerepet ját
szott a csoportok életében). 1964 végén a Nehézipari
Műszaki Egyetem Tudományos Diákköre (NME
TDK) Karszthidrológiai Szakcsoportja kezdte meg
működését. Az MHT-ből 1966-ban kivált barlangkutató csoport az egyetem sportkörének a keretében
MEAFC (Műszaki Egyetemi Atlétikai Futball Club)
„Marcel Loubens” Barlangkutató Szakcsoport né
ven folytatta tevékenységét. (1979 szeptemberétől
az ország első jogilag önálló barlangkutató csoport
jaként dolgoznak). 1975-től néhány évig a kazinc
barcikai „fenntartóval” büszkélkedő, de csak mis
kolciakból álló Bükk Barlangkutató Csoport nö
velte ötre a miskolci csoportok számát. így már
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egyszerre 80—120 (a harminc év alatt 800—900) fő
dolgozott tartósan csoportjainkban, túlnyomórészt
a Bükk-hegységben.
A barlangkutató csoportok nevei az évek folya
mán meglehetősen összekuszálódtak. Sokszor olyan
csoportösszefonódások jöttek létre — részben papí
ron, részben gyakorlatban —, melyek célja a lehető
legnagyobb támogatás megszerzése volt. A problé
mák egyszerűsítése érdekében a kutatókat néhány
vezető személy köré csoportosítjuk, kik az adott
csoport tevékenységét döntő mértékben meghatá
rozták. Az így lehatárolt csoportokat tekintjük
többé-kevésbé állandónak, a neveket pedig — a
névváltozatok elhagyása mellett — a kialakult
gyakorlat szerint használjuk.
A „Zsombolyosoktól” (MHT) a Marcel Loubens
Barlangkutató Egyesületig pl. a BORBÉLY Sándor,
BALOGH Tamás, LÁNER Olivér, KUCHTA Gyu
la, ZÁMPORY Vilma, SZABÓ László, TOKÁR
Ferenc, MAJOROS Zsuzsanna, GYURKÓ Péter,
SZEREMLEY Szabolcs, VINCZE Ferenc, LÉNÁRT László, GONDA Gyula stb. által vezetett
barlangkutatók jutottak el.
A „Zsombolyosokból” kiváló Bányász Barlangkutató Csoportot pl. VÁRSZEGI Sándor, LUKÁCSIK József, KOSITZKY József, SZÁNTAI
Zoltán, KOZMA György stb. nevei fémjelezték.
A „Zsombolyosokat” szintén elhagyó Hermán
Ottó Barlangkutató Csoport vezetői pl. GYENGE
Lajos, KOVÁCS János, FARKAS János, MÉSZÁ
ROS Károly, VARGA János, GERMÁN Erzsébet,
SZIKSZAI Tibor, PÓCSI Lajos, HERNÁDI Béla,
JÓZSÁNÉ FICZERE Magdolna voltak.
Az NME TDK Karszthidrológiai Szakcsoportjá
nak tanárvezetői NÉBLI Vendel, NÉMETH Alajos
és LÉNÁRT László, a diákvezetők pl. SZEKSZÁR
DI József, EÖRDEGH Szabolcs, CZIPÓ Ferenc,
SZEREMLEY Szabolcs, BODRI Gyula, SZOMBATHY Zoltán, LÉVAY Tibor, GOMBOR László,
CSERNYÁK Attila, FEHÉR Ernő, NAGY István,
NAGY Tibor stb. voltak.
A Bükk Barlangkutató Csoportot pl. SZABÓ Ká
roly és SOMODI László stb. nevei fémjelezték.
Á csoportok változó helyű, munkavégzésű
— időnként nemzetközivé dagadó — rendszeres
túráin, kutatótáborain kívül meg kell emlékeznünk
az országos jelentőségű csoportrendezvényekről.
Ilyenek voltak:
az első országos karszthidrológiai és barlangkuta
tási ankét (1955. augusztus 19—20-án, az MKBT
létrehozását elősegítő, nyomtatásban megjelenő
határozatokkal),
a VIII. Országos Barlangnap 1963. június 22—23án (az MHT, Bányász, Hermán Ottó szakcsoportok
szervezésével),
karszthidrológiai ankét 1965. május 5—6-án
(MHT kiadvánnyal),
a „Zsombolyosoktól a Marcel Loubens csopor
tig” találkozó 1977. július 23—24-én (Marcel Lou
bens csoport, kiadvánnyal és emléklappal),
a Karszt- és Barlangkutatók Országos TDK talál
kozója 1978. október 12—15-én (az egyetemi cso
portok segítségével, kiadványokkal),
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a XV. Országos Tudományos Diákköri Konfe
rencia barlangos része 1981. április 15—17-én
(NME TDK, kiállítással),
a Mészáros Károly nemzetközi emléktáborozás
1981. április 28—május 3. között (Hermán Ottó
csoport),
a Mészáros—Lantos emléktúrák 1980. május
1—3; 1982. ápr. 29—május 3. között (Hermán Ottó
csoport, jelvénnyel).
Á rendezvények többségét az MKBT erkölcsileg
és részben anyagilag támogatta.
A miskolci barlangkutató csoportok közös tevé
kenységének előmozdítására 1970-ben létrehozták
az MKBT Miskolci Területi Osztályát. A debreceni,
nyíregyházi, kazincbarcikai, tardonai barlangkutató
csoportok belépésével előbb Borsodi Területi Osz
tály, majd Északmagyarországi Területi Szervezet
(ÉTSZ) lett a neve. Az elnök mindannyiszor JU
HÁSZ András volt, a titkárok viszont (MAJOROS
Zsuzsanna, F. TÓTH Géza, MÉSZÁROS Károly,
LÉNÁRT László, VÁRSZEGI Sándor, MOLNÁR
László, JÓZSÁNÉ FICZERE Magdolna) különbö
ző okok miatt sűrűn váltogatták egymást. Gyakran
rendeztek előadásokat, klubdélutánokat, országos
rendezvényeket is szerveztek.
Az MKBT ÉTSZ Országos rendezvényei közé
tartozott:
„Beszivárgási ankét” 1975. május 12-én (publi
kációval),
„Barlangok védelme” ankét 1976. június 5—6-án
(társszervekkel, kiállítással, kiadvánnyal),
országos közgyűlés 1973. november 11-én,
„25 éves a szervezett miskolci barlangkutatás”
találkozó (annotált meghívóval),
négy országos vándorgyűlés, barlangnap: 1972.
június 17—18., 1974. június 15—16., 1975. augusztus
30—31. és 1981. június 26—28.
a „70 éves a magyar szervezett barlangkutatás”
miskolci rendezvényei 1980. szeptember 13-án
(ünnepi ülés, a Hermán Ottó Múzeum segítségével
kiállítás és prospektus),
a Marcel Loubens vándorkupa barlangi bizton
sági-ügyességi versenyeinek kétszeri megrendezése
az 1975. és 1981. évi barlangnapon, valamint
a szervezett miskolci barlangkutatás 30. évfordu
lójának megünneplése 1982. augusztus 28—29-én
(előadással, baráti találkozóval, emléklappal).
1981 végén az ország első természetvédő társula
taként alakult meg a BAZ megyei Természetvédelmi
Egyesület. Ennek keretében a miskolci, budapesti,
debreceni barlangkutatók részvételével — több hiva
talos és társadalmi szerv segítségével — a Bükkben
barlangtisztítási, az Esztramoson pedig barlangi
komplex régészeti ásatásos, ill. természetvédelmi
tábort szerveztünk.
Országos tisztségviselők, kitüntetettek
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
tisztségviselői közé az eddigi 9 választáson 12 főt
12 különböző tisztségre 40 alkalommal választottak
meg miskolci barlangkutatót. (BÁRSONYOS Jenő,
BORBÉLY Sándor, F. TÓTH Géza, GERMÁN
Erzsébet, HEGEDŰS Ferenc, HOLLÓ Elemér,

JUHÁSZ András, LÁNER Olivér, LÉNÁRT Lász
ló, MAJOROS Zsuzsanna, TÓTH József, VÁR
SZEGI Sándor.)
Az MKBT jól dolgozó tagjait, csoportjait külön
böző jutalmakkal, kitüntetésekkel díjazza. A mis
kolciak az elmúlt 30 év során 1 Hermán Ottó- és
4 Vass Imre-érmet, 2 Hermán Ottó- és 5 Vass Imreoklevelet nyertek el. A Cholnoky Jenő-pályázaton
4 alkalommal értek el I—III. helyezést.
Halottaink
A szervezett miskolci barlangkutatás megindulása
óta a következő kitűnő kutatótársainktól kellett
búcsút vennünk:
BALOGH Ferenc
LANTOS Imre
BALÁS Anna
MÉSZÁROS Károly
GYENGE Lajos
PODHORSZKY István
KROMPASZKY Géza SZEPESI József
A barlangkutató csoportok barlangfeltárásai
A csoportok legkézzelfoghatóbb eredményei a
barlangfeltárások. A tényleges feltárók azonosítása
sok esetben igen nehéz, ismerve a csoporttagság je
lentős mérvű cserélődését. A nehézségek ellenére
— a jelenlegi és a régebbi csoportok vezetőinek véle
ményét kikérve, ill. az általuk írt kéziratokat fel
használva — az 7. mellékletben a miskolci csoportok
barlangfeltárásait próbáljuk összefoglalni. Ha egy
szerre, vagy egymás után azonos barlangban több
csoport dolgozott (dolgozik), azt + jellel rögzítettük
a csoportnevek között. Nem részei felsorolásunknak
az olyan jelentős bükki feltárások, mint például a
Pénzpataki-víznyelőbarlang, a Hajnóczy-barlang, a
Diabáz-barlang, de még az István-lápai-barlang új
feltárásai sem, mivel ezekben a kutatásokban a mis
kolci csoportok nem, vagy csak kis mértékben vettek
részt.
A felsorolt barlangfeltárások a Bükk barlangjai
nak jelentős részét képezik. Egyesek — például a
Létrás-tetői-barlang, az István-lápai-barlang — a
maguk idejében országos mélységrekordot jelen
tettek.
A miskolciak tudományos barlangkutatási
tevékenysége
Fejezetünkben a szorosan vehető miskolci karsztés barlangkutatók tudományos tevékenységét igye
keztünk áttekinteni. Ahol csak módunk van rá,
személy szerint nevezzük meg a munkavégzőket,
elsősorban nyomtatott publikációik alapján.
/. Barlangi geodéziai munkák
A Miskolcon működő csoportok gyakorlatilag
mindannyian komoly térképézési munkálatokat
végeztek. A 2. mellékletben 36 bükki nagy (200 m-nél
hosszabb és/vagy 50 m-nél mélyebb) barlang térképezettségi állapotát mutatjuk be, megjelölve a mis
kolciakon kívül végzett munkát is.
A Bükk-hegységben mintegy 30—32 km barlangösszhosszról tudunk. Körülbelül a negyedrészéről
van jónak mondható, közel teljes barlangtérkép, és
hozzávetőleg kétszer annyi részfelmérésről, ill.
barlangvázlatról tudunk.

A sok barlangtérképező közül háromról emléke
zünk meg. TÓTH József volt az első, aki barlangméréseit, annak megbízhatóságát tudományos ala
possággal vizsgálta, s eredményeit publikálta is.
KŐHALMY Gábor a Béke-barlang szabatos felmé
résével lehetővé tette JAKUCS László térképének
helyesbítését, és a jelenlegi szanatóriumi részre való,
bányászati módszerrel történt rályukasztást. LÉVAY Tibor új térképábrázolási eljárást mutatott be,
melynek alapján a barlang minden mérete egyszerre
levehető a térképről.
2. Barlangi geológiai vizsgálatok
SZABÓ László barlangkutató társaival készített,
forrásmunka értékű anyagában hazai és nemzetközi
fórumokon az anizuszi mészkősáv barlangjainak
geológiai viszonyait igen alaposan elemezte. JU
HÁSZ András a Bükk egyes részeinek karsztgeológiai és tektonikai, HEGEDŰS Ferenc és
SZLABÓCZKY Pál a Miskolctapolcai-tavasbarlang
vizsgálatairól írt. SIMON Ernő a Fekete-barlang,
VIRÁG Zoltán az István-lápai-barlang, VERES
Lajos a Király-zsomboly, MIKLÓS Gábor és VÁR
SZEGI Zsuzsanna a Vesszős-gerinci-barlang geoló
giai viszonyait taglalta. LÉNÁRT László a Létrásivizesbarlang és az Anna-mésztufabarlang részletes
és több kisebb barlang átfogó földtani kutatását
végezte el.
3. Geofizikai vizsgálatok
Elsősorban a radiokip-vizsgálatokról kell említést
tenni. Először MAJOROS Zsuzsanna, majd ÚJSZÁSZI József és PETHŐ Gábor végzett ilyen jel
legű vizsgálatokat. Előbbi az elektromos penetráci
ós szondát is kipróbálta barlangban munkatársaival.
Ide kívánkozik BORBÉLY Sándor „varázs
vesszős” kutatása is. Az általa kimutatott anomáliák
több esetben egybeestek a radiokip-módszerrel, az
előtte és tőle függetlenül kimutatott anomáliákkal.
4. Hidrogeológiai eredmények
A sort BORBÉLY Sándor szerteágazó és nagy
mennyiségű kutatásának rögzítésével kezdjük. Lycopódiumos víznyomjelzésekről, a karsztkutatásról,
általában a bükki karsztvízről több cikket publikált.
A Miskolctapolcai-tavasbarlangról, a Létrás-tetői(Szepesi-) barlangról és több más barlangról írt
cikkei szintén forrásmunka értékűek. Kedvelt mun
katerülete volt a víz—kőzet kölcsönhatásának vizs
gálata is.
SZABÓ Gyula az István-barlangból csepegésmérési adatokat közölt. KIRÁLY Lajos, SZIKSZAI
Gyula, SZLABÓCZKY Pál elsősorban karszthidrológiai témákat dolgozott fel. SZABÓ László
már említett munkájában is sok karsztvízzel kapcso
latos kutatási eredmény található.
JUHÁSZ András a csapadéknak és a forrásoknak
a kapcsolatát sokoldalúan vizsgálta. Vízkémiai,
karsztos beszivárgási, víznyomjelzési munkái ismer
tek. LÉNÁRT László elsősorban a Létrási-vizesbarlangban több éven keresztül végzett és irányított
csepegésmérések adatait publikálta, de vízkémiai,
cseppkőnövekedési vizsgálatairól is beszámolt.
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5. Karsztmorfológiai kutatások
A Bükk morfológiai vizsgálatával számos szak
ember foglalkozott. A miskolciak közül jelentősebb
eredményeket HEVESI Attila tollából ismerünk,
aki az édesvízi mészkő (mésztufa) képződésével és a
karsztos felszínfejlődéssel foglalkozott.
6. Barlangi régészeti kutatások
A két világháború között kezdődött SAÁD An
dor kutatási tevékenysége. A Diósgyőri- és a Szeletabarlangban végzett ásatásos kutatásai mellett általá
ban a bükki ősemberkutatással foglalkozott. Idő
rendben MJEGAY Géza, HELLEBRANDT Mag
dolna és TÓTH Lajos kutatásait, leletmentő ásatá
sait kell megemlítenünk. Újabban SIMÁN Katalin
végez egyre rendszeresebbé váló ásatásokat, például
az Esztramoson. A barlangkutató csoportok tagjai
többször vettek részt különböző szervezésű régészeti
ásatásokban segédmunkásként.
7. Barlangbiológiai adatgyűjtések
LENGYELNÉ BOLDOG Ilona karsztforrások
vízbiológiai viszonyait elemezte. Régi barlangkuta
tók több alkalommal figyeltek meg gyűrűzött dene
véreket. LÉNÁRT László a Létrási-vizesbarlangban
telelő denevérek egyedszámait rögzítette több éven át.
8. Barlangklimatológiai vizsgálatok
BORBÉLY Sándor számos barlangban mért
néhány alkalommal víz- és léghőmérsékletet, mely
eredmények publikálását gyakran más szerzőnek
engedte át. KORÉNYI Endre és RIMÁNYI Jenő
a Miskolctapolcai-tavasbarlangban gyűjtött vízés léghőmérsékleti adatokat dolgozta fel.
SZABÓ Gyula az István- és az Anna-barlangok
hőmérsékletének, páratartalmának, légmozgásának
vizsgálatával szerzett dokt 9 ri címet. ADORJÁN
Barna, BÍRÓ Zsigmond, FÁZOLD Ádám a Béke
barlang klímáját vizsgálta. LÉNÁRT László (rész
ben MAJORÓS Zsuzsannával közösen) a Létrásivizesbarlang víz- és léghőmérsékletét, légnyomását,
az Anna-mésztufabarlang léghőmérsékletét, légnyo
mását, páratartalmát, portartalmát vizsgálta, vala
mint a Bükk-hegység barlangjaiból szórványosan
előkerült klimatológiai adatokat gyűjtötte össze.
9. Barlangterápiai kutatások
Barlangjaink közül a Miskolctapolcai-tavasbarlangot és a Béke-barlangot, illetve terápiás hatásukat
vizsgálta igen sokoldalúan BÁRSONYOS Jenő,
ADORJÁN Barna, KERÉNYI Béla, BÍRÓ Zsig
mond és KELEN Gábor. Rendkívül figyelemre mél
tó eredményeiket nemzetközileg is számon tartják.
10. Közegészségügyi vizsgálatok
BÁRSONYOS Jenő és ANDRIK Péter, TA
KÁCS Sándor a bükki források tisztasági viszonyait
elemezte számos cikkében.
11. Dokumentációs munkák
Nagyon fontos, hogy a barlangok kutatásával
kapcsolatos megfigyelések, vizsgálati eredmények
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írásban is rögzítésre kerüljenek. A dokumentációs
munkák terén példamutatóul megemlíthetjük BOR
BÉLY Sándor, KROMPASZKY Géza, GYENGE
Lajos, KUCHTA Gyula, KOSITZKY József
VÁRSZEGI Sándor, F. TÓTH Géza, MAJOROS
Zsuzsanna, MÉSZÁROS Károly, SZEREMLEY
Szabolcs, LÉNÁRT László, LÉVAY Tibor,
RANCZ Balázs beszámolóit.
12. Kutatástörténeti feldolgozások
A miskolci barlangkutatás történetének — rend
kívül háládatlan — feltárásával BALÁZS Zoltán
VÁRSZEGI Sándor, BORBÉLY Sándor és LÉ
NÁRT László próbálkozott több-kevesebb sikerrel.
13. Kataszterezési és bibliográfiai munkálatok
KUCHTA Gyula a csoport által feltárt barlangok
monografikus feldolgozását kezdte meg. Mintegy
tucatnyiról készült sokszorosított anyag, mely sok
esetben ma is forrásmunka értékű.
Az MKBT első barlangkataszterezési felhívására
TÓTH Józsefnek a Soproni-hegységre vonatkozó
munkássága volt az egyik válasz. Jóval később
MÉSZÁROS Károly fogott bele egy hatalmas mun
kába, melynek befejeztéig sajnos, már nem jutha
tott el.
LÉNÁRT László több mint 400 címből álló listát
készített, mely a miskolci barlangkutatók (barlan
gokkal is foglalkozó más szakemberek) tudományos,
ismeretterjesztő és információs publikációit tartal
mazza 1929-től 1982-ig. Az összeállítást a miskolci
Hermán Ottó Múzeum e kézirat lezárásakor publi
kálásra elfogadta.
14. Ismeretterjesztő tevékenység
A miskolci barlangkutatással és általában a bar
langokkal kapcsolatosan számosán tartottak külön
böző szintű előadásokat. Az írásos anyagok közül
az ILLYÉS Bertalan, MEGAY Géza, JUHÁSZ
András, H. SZABÓ Béla és LÉNÁRT László tollá
ból megjelenteket említjük.
Ünnepi találkozónk
A 30 éves szervezett miskolci barlangkutatás
tiszteletére 1982. augusztus 28—29-én Létrás-tetőn
baráti találkozót szerveztünk. A kétnapos össze
jövetelen 100 miskolci (volt) barlangkutató jelent
meg az ország minden részéből 27 családtag kísére
tében. Rajtuk kívül négy hazai és egy nagyváradi
barlangkutató csoport, ill. a BMTE tagjaiból álló
28 fős vendégsereg tisztelte meg jelenlétével ünnep
ségünket.
A találkozón JUHÁSZ András ünnepi megemlé
kezése, valamint e cikk előadása hangzott el. Sokan
barlanglátogatáson is részt vettek, majd a tábortűz
mellett emlékeiket elevenítették fel.
A jelenlevők egyhangú kívánságára legközelebb a
35 éves évfordulóra rendezünk hasonlójellegű baráti
találkozót.
Lénárt László
Nehézipari Műszaki Egyetem
Miskolc
Földtan-Teleptani Tanszék
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1. melléklet

Miskolci barlangkutató csoportok bükki barlangfeltárásai
Spirál-barlang
Szamentu-barlang
Útmenti-barlang
Vesszős-gerinci-barlang
Vfsszős-gerinci-zsomboly

Borsodi Szénbányák lg. SE. Természetjáró Szakosztály
Karsztkutató Szakcsoportja

Bányász-barlang
Bronzika-barlang
Betyár-barlang (Lyukas-gerinci-barlang)
Emlékmű-barlang (Kurta-bérci-hasadékbarlang)
Félelmek barlangja
Fenyves-réti I. sz. víznyelőbarlang
Galuzsnya-víznyelőbarlang
Honvéd-barlang
Kalapács-kői-barlang

B ükk barlangkutató csoport

Katowice-zsomboly
Lófő-barlang
Borsodi Szénbányák lg. SE. Természetjáró Szakosztály Karszt
kutató Szakcsoportja + Avas Dél Lakótelepi Sportegyesület
Hermán Ottó Barlangkutató Szakcsoportja

Kovács-kői-barlang
Kőbányai-víznyelőbarlang (T apolca)

Kőszűz-barlang
őz-tebri-barlang
Petőfi 1 - 2 —3. sz. barlang

Teknős-barlang

Sebes-oldali-barlang

Avas Dél Lakótelepi Sportegyesület Hermán Ottó Barlangkutató
Szakcsoportja

Szirén 1 -2 . sz. barlang
Szivárvány-barlang
Vénusz-barlang
Vörös-lyuk
Nehézipari M űszaki Egyetem Tudományos Diákkör Karszthidrológiai Szakcsoportja (N M E TDK)

Balekina-barlang
Egyetem-töbri-barlang

Fekete-barlang
Király-zsomboly
István-barlang
Szendvics-barlang
Sziklás-töbri-barlang
Szinva-parti-barlang

Borókási H., III., IV., V. sz. víznyelőbarlang
Bodzás-oldali II., III. sz. zsomboly
Dorongós-víznyelőbarlang
Fényeskői 1. és 2. sz. barlang
László-zsomboly
Mexikó-völgyi-barlang
Szarvas-kúti-víznyelőbarlang
Sziklafal-alatti-barlang
Szent György-forrásakna
Útmenti-barlang (Csemetekerti-barlang)
Vadas-zsomboly és víznyelőbarlang
Vadalmás-kúti-zsomboly
Borsodi Szénbányák lg. SE. Természetjáró Szakosztály Karszt
kutató Csoportja + Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület

Augusztus 20. barlang (Sajt-barlang)
Bányaudvari-barlang (Tapolca)
Cubákos-barlang
Csókás-réti-barlang
Húsvét-zsomboly
Iker-tebri-barlang
Kismogyorós-barlang
Kőlyuk II. sz. barlang (Hillebrand-barlang)
Kőbányai-zsomboly (Tapolca)
Kőbányai-zsomboly (Mexikó-völgy)
Lengyel-barlang
Létrási-vizesbarlang
Nagykőmázsa-völgyi-zsomboly (Nagykőmázsa-völgyi-hasadékbarlang)
Savósi-hasadékbarlang
Sólyomkúti-barlang
Speizi-barlang

Bükkös-barlang
Lilla-barlang (Romvár-barlang)
Lusta-völgyi-zsomboly
Létrás-tetői-barlang (Szepesi-barlang)
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület + Avas Dél Lakótelepi
Sportegyesület Hermán Ottó Barlangkutató Szakcsoportja

Bolhási-víznyelőbarlang
Jávor-kúti-víznyelőbarlang
Szeleta-zsomboly
Vártetői-barlang
Avas Dél Lakótelepi Sport egyesülét Hermán Ottó Barlangkutató
Szakcsoportja + Nehézipari M űszaki Egyetem Tudományos
Diákkör Karszthidrológiai Szakcsoportja

István-lápai-barlang

2. melléklet
A 200 m-nél hosszabb és/vagy 50 m-nél mélyebb bükki barlangok
Név
Létrási-vizesbarlang
István-lápai-barlang
Fekete-barlang
Létrás-tetői-barlang (Szepesi-barlang)
Jávor-kúti-víznyelőbarlang
Borókás IV. sz. víznyelőbarlang
Hajnóczy-barlang (NM)
Bolhási-víznyelőbarlang
Diabáz-barlang (NM)
Viktória-barlang (NM)
Mexikó-völgyi-barlang
Vénusz-barlang
Szirén-barlang
István-barlang
Kecske-lyuk
Kőlyuk I.

Hosszúság (km)
C
B
C
B
C
D
C
B
B
A
A
D
A
C
C

c

2,2 3ooo
2,0
1,0
1,0
o
J r f i 83o
1,0
1,2 n o
i,6 : o >
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,6
0,4
0,4

Mélység (m)
90
243
163
166
102
117
125
153
50
80
—
—

55
—

—

mó
tso
Uo

•

Befoglaló kőzet
Anizuszi mészkő
Anizuszi mészkő
Anizuszi dolomit
Anizuszi mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini fennsíki mészkő
Ladini tüzköves mészkő
Anizuszi mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini répáshutai mészkő
Ladini répáshutai mészkő
Ladini kisfennsíki mészkő
Anizuszi mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini tüzköves mészkő
Ladini kisfennsíki mészkő
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Név

Hosszúság (km)

Szamentu-barlang
Pénz-pataki-víznyelőbarlang (NM)
Anna-mésztufabarlang
Soltész-kerti-mésztufabarlang
Bányász-barlang
Kis-kőháti-zsomboly (NM)
Borókási II. sz. víznyelőbarlang
Szeleta-zsomboly
Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang
Vártetői-barlang
Hársas-barlang (NM)
Bodzás-oldali II. sz. zsomboly
Borókási III. sz. víznyelőbarlang
Vadas-zsomboly
Útmenti-zsomboly
Nagykőmázsai-zsomboly
Balekina-barlang
Kurta-bérci-hasadékbarlang
(Emlékmű-barlang)
Speizi-barlang
Szarvastetői-víznyelőbarlang (N M)
A
B
C
D
NM

C
C
D
D
A
B
A
C
D
D
B
A
D
A
D
A
C

Mélység (m)

_

0,4
0,3
0,6
0,2

128
—
—

130
110
110
100
94
90
87
65
60
60
56
51 —
89

—
—
_
—
—
_
_
—
_
_
—

0,3

A
C
D

50
96
50 - Z l

_

—

Befoglaló kőzet
Ladini kisfennsíki mészkő
Ladini répáshutai mészkő
Quarter mésztufa
Quarter mésztufa
Ladini fennsíki mészkő
Ladini fennsíki mészkő
Ladini fennsíki mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini répáshutai mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini tüzköves mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini fennsíki mészkő
Anizuszi mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini répáshutai mészkő
Anizuszi dolomit
Ladini fennsíki mészkő
Anizuszi mészkő
Ladini répáshutai mészkő

Publikált térkép nincs
Publikált rész-térkép(ek) van(nak)
A barlang túlnyomó része publikált (v. publikálás alatti), térképpel dokumentált
A barlang teljes térképe megjelent (vagy megjelenés alatt van)
Nem miskolciak térképezték

ACCOUNT OF THE 30 YEARS WORK
OF THE ORGANIZED SPELEOLOGIST
OF MISKOLC

0 B 3 0 P TPMAUATHJIETHEM PAEOTbl
0PTAHH30BAHHbIX CnEJIEOJIOTOB
B MHUIKOJIbU

In Hungary the organized speleological research
has commenced in 1910. Its center was Budapest,
the Capital of the country. Miskolc, presently the
second largest city of Hungary is built at the eastern
slopes of the Bükk Mountains, which is constituted
mainly from limestone. Evén in the early period
many citizens of the town were participants in the
research of the caves in the Bükk Mountains, bút
the first speleological organization in Miskolc was
established only in 1952. This group belonged to the
Hungárián Hydrological Society, bút later as a
result of a rapid development, the local independent
organization of the Hungárián Speleological Society
was formed. In the beginning the research-workers
were occupied mainly with karst hydrological problems fór the watersupply of Miskolc, bút later, when
the professors and students of the local university
joined in the work, their activity became manysided.
At present 36 great caves are known in the Bükk
Mountains with 32 kilometres of overall length.
The greater part of these caves were explored and
mapped by the speleologists of Miskolc. They
published about 400 scientific papers during the last
30 years. They organized several scientific conferences. There are four speleo-clubs in the town with
80—120 permanent members, bút the number of the
participants in the speleological activity were about
800—900 in the last 30 years. Following Budapest,
Miskolc is the second most important speleological
center of Hungary.

B BeurpHH opraHmoBamiaH AeaTejibHOCTb cnejieoJioroB Hananacb b 1910-om rouy. LfeHTpoM ee
bbjihjich r. BynaneuiT. M hlukojiu, BTopoií no
HHCJieHHOCTH HacejieHHB ropou b BeHrpnH, HaxoAHTCH y BOCTOHHblX nOAHOHCHH rop BbIKK, CJIOaceH H bix öoJibmeií nacTbio HiBecTHHKaMH. MHorne
cpe^H JKHTejieü ropoua yace h b HanaJibHOM nepHoue
ynacTBOBaJin b HCCJieuoBaHhh nemep rop B wkk,
ho nepBan opraHH3auHH no cnejieojiornu. r. M hiukojiu öbuia co3AaHa TOJibKo b 1952 r. 3T a rpynna
paöoTana b paMKax BenrepcKoro FHAPOJiornnecKoro OöiuecTBa. B nepBoe BpeMH HCCJieuoBaTejiH 3aHHMaJiHCb rnaBHbiM oöpa30M npoÖJieMaMH
rnApoJiornn KapcTa ajih BOAOCHaőaceHHB ropoaa
M huikojiu, no3>Ke — Kor^a b paőoTy aKTHBHo
BKJlHDHHJIHCb M npenOflOBaTCJlH n CTy^eHTbl MeCTHoro yiiHBepcHTeTa — AeflTeJibHOCTb rpynnbi
CTaHOBnnacb MHorocTopoHHen.
B HacTOflmee BpeMH b ropax B ükk H 3 B e c T n o
36 őoJTbuiHX nemep, oömen npoTJOKeHHOCTbio
okojio 32 km . BoJibiuafl nacTb H3 hhx 6biJia pa3BeAaHa h 3aKapTHpoBaHa cnejieo.noraMH r. M huikojiu .
B TeneHne npouieAuinx 30 JieT hmh öbuio onyŐJinKOBano okojio 400 HayHHbix craTen. Bbuio opraHH30BaH0 HecKOJibKo HaynHbix KOH4>epeHUHH. HeTbipe
npoAOJi5KHTejibHO paőoTaioiHHX rpynnbi cneneoJiotob ropoAa hmciot 80— 120 nocTOb hhbix hjichob .
3a 30 JieT b cnejieoJiornHecKHx paöoTax ynacTBOBaxiH 800—900 nejioBeK. nocjie By^aneuiTa r.
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M huikojiu

BBJiBeTCH

ueHTpoM cnejieoJiorHH

H a H Ő O J ie e
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