
Az osztály munkatervi feladatai között több éve 
szerepel az OKTH és a Szlovák Természetvédelmi 
Központ (USOP) közötti együttműködési megálla
podás keretében több jelentős közös munka végzése. 
Ezek között említést érdemel a szakirodalmi anya
gok kölcsönös feltárása és cseréje, a Baradla és a 
Domica térképének elkészítése (Baradla Csoport) és 
közös megjelentetése, egy Szlovákiában rendezendő 
magyar barlangvédelmi kiállítás forgatókönyvének 
elkészítése, javaslatok készítése és vizsgálatok vég
zése a Baradla védelmére stb.

Az Osztály külső megbízásoknak is eleget tett, 
így pl. a VITUKI megbízásából végezte a Társulat 
bevonásával a bükki Menyecske-teber feltárását, 
a KBKI részére a Pál-völgyi-barlang térképét, 
hosszjszelvényét és műszaki leírását szolgáltattuk, 
a VÁTI megkeresésére különböző tervekhez, a 
Cserszegtomaji-kútbarlangról, valamint a Bükki 
Nemzeti Park területének barlangjairól készítettünk 
szakvéleményt, ill. védelmi és hasznosítási javasla
tokat.

Hazslinszky Tamás

Húsz éves a szervezett miskolci egyetemi 
barlangkutatás

1984. szeptember 13—16. közt rendeztük meg az 
„Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató te
vékenységének tudományos eredményei” c. konfe
renciát Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyete
men. A rendezők a Nehézipari Műszaki Egyetem, 
a Bükki Nemzeti Park és a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat voltak, kiknek számos egyetemi 
és egyetemen kívüli intézmény (Ásvány- és Kőzettani 
Tanszék, Ásványelőkészítési Tanszék, Fémtani Tan
szék, Fizikai Tanszék, Földtani-Teleptani Tanszék, 
Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék, Bányamér
nöki Kari Tudományos Diákköri Tanács, Tudomá
nyos Diákkör Karszthidrológiai Szakcsoportja, 
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club, Marcel 
Loubens Barlangkutató Egyesület, Országos Ma
gyar Bányászati-Kohászati Egyesület Egyetemi Osz
tálya, Magyarhoni Földtani Társulat Északma
gyarországi Területi Szervezete) nyújtott szerte
ágazó segítséget.

A konferencián a rendező szervek nevében dr. 
Somfai Attila tanszékvezető egyetemi tanár (NME), 
dr. Bartucz Ferenc igazgató (BNP) és dr. Fodor 
István elnök (MKBT) köszöntötte a jelenlévőket. 
A megnyitó üdvözlések után 34 szakelőadás hang
zott el, melyeknek csaknem mindegyikét komoly vita 
követte. Előadással gyakorlatilag mindazon ma
gyarországi oktatási intézmény képviseltette magát, 
ahol a karszt- és barlangkutatás bármely témaköré
ben tudományos igényű vizsgálat folyik.

Az NME szerzőkollektívája (Zerginé Savanyú K., 
dr. Juhász J. és dr. Lénárt L .) a dél-bükki karszt- 
források — Kács, Sály, Noszvaj — védőidom
kitűzésének munkálatait ismertette, majd dr. Egerer 
F. (NME) a víz—kőzet kölcsönhatás metodikájának 
a földtani kutatásban való alkalmazásáról szólt. 
Dr. Bán M. (NME) az alacsony hőmérsékletű vizes 
oldatokból (hideg karsztvizekből) származó mész
kiválások főbb kérdéseit érintette.

Egyes barlangok vagy területek barlangjainak 
összefoglaló kutatásáról többen beszámoltak. Dr. 
Lénárt L. (NME) a Létrási-vizesbarlangról, Majo
ros Zs. (Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal) az Esztramos barlangjairól, Szepessy K. 
(Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc) a Kecske- 
lyukról, Szabó T.—Főnyi T.—Nyéki A. (Földes Fe-
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renc Gimnázium, Miskolc) az Y-barlangról, Há
mori Zs. (Irinyi János Vegyipari Szakközépiskola, 
Kazincbarcika) a répáshutai Pongoi-lyuk-tető bar
langjairól szólt.

Dr. Hir J. (Irinyi János Vegyipari Szakközépis
kola, Kazincbarcika) a répáshutai Pongor-lyuk ása
tásának eredményeit foglalta össze.

Az egyes barlangok geológiai feldolgozásának té
makörében négy előadás hangzott el. Csató I. 
(NME)és Viszkoh J. (ELTE)az Anna-barlang szerke
zeti-kőzettani feldolgozását, dr. Szabó I.—dr. Lé
nárt L. (NME) a lillafüredi Anna-mésztufabarlang 
mérnökgeológiai vizsgálatát, Veres L. (Borsodi 
Szénbányák)—Schneidler J. (NME) a Király Lajos- 
zsomboly üledékföldtani vizsgálatának eredményeit, 
Nagy T. (NME) a Fekete-barlang Kristálytavi-ágá- 
nak geológiai leírását adta elő.

A konferencia előadásai között a morfológiai- 
genetikai jellegű volt a legtöbb. Dr. Hevesi A. (Föld
rajztudományi Kutató Intézet) a Bükk rombarlang
jairól, dr. Zámbó L. (Eötvös Loránd Tudomány
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egyetem) a növénytakaró karsztosodásában játszott 
szerepére vonatkozó újabb kutatásairól, majd a 
paleomorfológiai rekonstrukció lehetőségeiről szólt 
a karsztos oldódás intenzitása alapján két előadás
ban. Keveiné dr. Bárány /. (József Attila Tudomány- 
egyetem) újabb adatokkal szolgált a karsztdolinák 
keletkezéséhez. Dr. Tóth G. (Ho Si Minh Tanár
képző Főiskola) a Magas-Bükk nem karsztos üle
déktakaróinak a hegység karsztosodásban játszott 
szerepét vizsgálta, Fejes P. (Ho Si Minh Tanárképző 
Főiskola) pedig a Bükk-hegység elegyengetett fel
színeinek karsztgenetikai bizonyítékait ismertette. 
Dr. Veress M. (1. sz. Általános Iskola, Siófok) a 
paleokarsztosodás napjainkig tartó hatásait ele
mezte. Piros O.—dr. Gyuricza Gy. (Magyar Állami 
Földtani Intézet) a Baradla-barlang eróziós geneti
kai modelljét állította fel. Szabó J. (Ho Si Minh 
Tanárképző Főiskola) a bükki dolomitfelszínnek 
és barlangjainak formakincsét mutatta be, Eszter- 
hás /. (Általános Iskola, Isztimér) pedig a lúgos ol
dódással keletkezett barlangokról szólt.

Barlangklimatológiai vagy -terápiái előadást is 
többen tartottak. Rákosi J. (Bessenyei György Ta
nárképző Főiskola) a Kő-lyuk I—II. klimatológiai 
viszonyainak elemzését adta meg, Borítás M. (Bes- 
senyi György Tanárképző Főiskola) pedig felszíni, 
töbörbeli mikroklimamérések eredményeiről szólt. 
Dr. Kelen G. (Miskolci Tüdőgyógyintézet)—dr. 
Adorján B. (Borsodi Szénbányák) az ismételt bar
langi klímakezelés hatását elemezte a légzésfunkció 
megváltozásában.

Dr. Somogyi Gy. (ATOMKI) és dr. Lénárt L. 
(NME) a bükki barlangok radioaktivitásának vizs
gálatáról tartott előadást.

A barlangbiológia témakörében is hangzottak el 
előadások. Szeremley Sz. (OKTH) az erdő és a bar
langok viszonyát elemezte. Dr. Rajczy M.—dr. Pa- 
dissák J. (Természettudományi Múzeum)—dr. Lé
nárt L. (NME) a lillafüredi Ánna-mésztufabarlang 
lámpaflórájának moháiról, Eszter hás I. (Általános 
Iskola, Isztimér) pedig a barlangi élőlények gyűjté
sének, feldolgozásának gyakorlatáról szólt.

MauchaL. (Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Központ) a volt Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem jósvafői Papp Ferenc karsztkutató állomás 
történetét és eredményeit mutatta be.

Befejezésként oktatásmetodikai előadások hang
zottak el. Dr. Hanusz Á. (Bessenyei György Tanár
képző Főiskola) a barlangkutatásnak a leendő föld- 
rajztanárok képzésében elfoglalt helyével, Varga Cs. 
(Hajnóczy József Gimnázium, Tiszaföldvár) a kö

zépiskolásokkal történő barlangkutatással, dr. Ve
ress M. (1. sz. Általános Iskola, Siófok) az általános 
és szakközépiskolások barlangkutató tevékenységé
nek vizsgálatával, ill. eredményeivel foglalkozott.

A hallgatóság létszáma a két napon összesen 
113 fő volt.

A konferencia első napjának estéjén több mint 
két órás „diaparádét” tartottunk, melyen Borka A.t 
Czipó F., dr. Hevesi A ., dr. Hir / .,  dr. Lénárt L., 
Maucha L., dr. Somogyi Gy., Veres L. mutatta be 
az általában kimagaslóan jó felvételeit. A látogatók 
száma elérte a száz főt.

A rendezvény alkalmából jelentettük meg „A mis
kolci egyetemi karszt- és barlangkutatás résztvevői, 
eseményei, eredményei” c. kiadványt. Ez 98 oldal 
dokumentatív anyagot tartalmaz s emellett 28 olyan 
jelentős barlangnak a térképét, melyeket a miskolci 
egyetemi barlangkutatók készítettek.

A tudományos tanácsülés zárásaként Létrás-tetőn 
kutatótársi, baráti találkozót szerveztünk. Ezen a 
régi csoporttagok általában családtagjaikkal vettek 
részt, s a vendégekkel együtt 95 fő regisztráltatta 
magát.

A konferencia előtt nyitottuk meg a „Föld alatti 
világ” c. bélyeg- és képeslapbemutatót. Itt a 34 keret 
felében barlangokat ábrázoló képeslapokat, 6 ke
retben barlangos motívumú bélyegeket, a többiben 
pedig bányász motívumú bélyegeket mutatott be 
Benke L., Benke 7\, Fleck N., Hazslinszky T., Lend- 
vay Á., dr. Lénárt L., Miskey K., Székely K. A be
mutató első napján a posta denevéres emlékbélyeg
zőt használt. Ez alkalomra barlangos és bányász 
motívumú bélyeggel ellátott emléklapot, levelező
lapot és borítékot készítettünk. A bemutatót az 
NME Közművelődési Bizottsága, az NME Bélyeg- 
gyűjtő Köre, az OMBKE Egyetemi Osztálya, az 
MKBT és Miskolci Alpin Club rendezte.

A konferencián nyitottuk meg a „Barlangok vi
lága” c. kiállítást a központi könyvtárunk előteré
ben. Ez az egyetemi barlangkutatás számos egye
temi dokumentuma mellett három vitrin esztramosi 
mészképződményt mutatott be. A kiállítást az NME 
Központi Könyvtára, a TDK KHSzCs, az NME 
Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kara Barlang- 
kutató Csoportja és a MLBE szervezték.

A rendezvénysorozat grafikáit Szombathelyi 
Gy.-né készítette.

A konferencia, a baráti találkozó, a kiállítások és 
a kiadványok a résztvevők együttes tetszésnyilvání
tásával találkoztak.

Dr. Lénárt László


