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J.bstract: The Esztramos hi/l, belonging to the Aggtelek-Rudabánya Mts is situated between Tornaszentandrás 
md Bódvarák/J villages. l ts name became wide ly known in the 60's. ln this pertód. in the course of limestone 
nining a cave has beenfound, later named FIJ/dvári Aladár cave. ln this paper we wish to lntrodu~ the cave.s 
opened up by mining 1111111 /965, with the help of mining history item.s. Most of the caves"tn this h lll, inc/uding the 
jour acute ly proleeted cave.s were opened up by this way in this period. 

Előzmények 

Azt megállapítani, hogy a Bódvarákó és Tornaszentandrás között 
emelkedő Esztramos hegyen elsőként mikor fedeztek fól bányászat során 
barlangot, ma már lehetetlen. Tudjuk viszont: a hegy természetes bejáratú 
üregeinek ismerete egyidős a tájon egykor élt emberiség történetével. Ennek 
ékes bizonyítéka a 80-as évek elején régészetileg is kutatott Szentandrási
barlang leletanyaga1 és korban közelebbi példaként Szentandrás és Rákó 
jegyzőjének a Pesty Frigyes-féle helynévgyűjtés kérdéseire adott kitűnő te
repismeretről tanúskodó válaszai az 1800-as évek második feléből. 2 

Az Esztramos és környékének vasérc-előfordulásait kiaknázni az ős
kor embere kezdbette meg, aztán a kora Árpád-kor vasművesei bányászhat
tak ércet a területen. 3 A fejtés- az esztramosi bányászat ezen szakaszában-

1 Simán Katalin 1982-ben ásatott a hegyen, az akkor szcrvezett barlangfeltáró és régészeti leletmentő tábor kertté· 
ben. A leletanyag publikálása a régésznő tollából a leOVetkező munkákban torttnt meg: A Herman Ottó Múzeum 
~atásai és leletmentései 198~82. = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 21. [1982] pp. 109-124., Ásatás az 
Esztramoson. =Búvár. 1983. 10. pp. 464-465. és B. Hellebrandi Magdolna: A Bódva-völgy torttnete az őskor 
~tolsó tvemdében. = Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából, szerlc. Bodnár Mónilca és R~iás Tibor. Putnok, 
1999. pp. 93-120. 
1 Bellus Mihály jcgyz6 a Pesty-féle 1864-es helyntvgy6jtés során az Esztramos ntv etedetére adott vAlaszában hja: 
• t(Jbb üregeiben ember és állatok csontvázat találtallián ". Így ezt tekinthetjok az esztramosi barlangok - és azok 
leletanyagának- els6 Irásos emlltésének. Az OSzK-ban őrzött kézirat részleteit közli Dénes György: Az Esztramos 
~környéke történeti földrajzához = Topograpbia Mincralogica Hungariae. 5. [1997] pp. 15-30. munk{ljában. 
1 Az Esztrarnos és környéke korai érchányásutat tárgyaló munkák: Heckenast Gusztáv: A magyarorsz(lgi vaskohA
lzat története a korai középkorban. {Akadémiai Kiadó. 1968, Budapest), Dénes György: Kozépkori vastermelés a 
B6dvátó1 keletre és a tornaszentandrási ikerszentélyes templom. =A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. ll. [1972} 
pp. 83- 103., Dénes György: A Bódvaszilasi-medence 700 éves története. (Borsodi kismonogréfiák. 19., Herman 
Dttó Múzeum. 1983, Miskolc), Hadobás Sándor. A manonyi vasércbányászat = Közleményele a magyarorsz(lgi 
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a felszínhez közeli érctelepet érinthette, azaz külszíni bányák létesültek (a 
későbbi I-es szint környezetében). A bányavágatok, kutatótárók kihajtását 
csak jóval később kezdték meg, az elsőket a XIX. század végén. 4 

A Diósgyőri Vasgyár tulajdonában lévő vasérctelep bányászata az l. 
világháborút követően nyert ismét nagyobb figyelmet az ércvagyonát vesztett 
országban, és 1928-ra vált igazán kiépítetté. Bár ekkor is még csak kisüzem
ként működött, körülbelül 70 bányászt alkalmazva. Az 1940-es évekre a 
Bódva völgye felé néző oldalon már hét szinten folyt az ércbányászat a hegy 
talpától (VIT-es szint, kb. 180 m tszf.) egészen annak "derekáilf' (l-es szint, 
kb. 280m tszf.).5 Az I-es szinten leülszini ércfejtés folyt, a köztes szinteken 2 
m-es osztásközü főtepásztás fejtéseket alakítottak ki a tárókból kiindulva. A 
szinteken kialakított feladóállomásokat az 1928-ban készült siklópálya kö
tötte össze egymással, és ugyanekkor készült el a bányatelepet Bódvaszilassal 
összekötő vasútvonal az érc diósgyöri kohókba való továbbszállítására. 6 Az 
I-es szinten fölépült fékházból irányították a sikló működését és a szinteken 
kiépített feladókon cserélték ki az állványkocsin álló üres csilléket érccel teli 
csillékre. Az ércbányászat 1951-ig működött, majd 1956 és 1960 között még 
egy utókutatást és termelést végeztek. Valójában ez utóbbi munkálatok során 
tárták föl a VIT-es szint legismertebb barlangját, a Rákóczi-barlangot. Azon
ban a Rákóczi-barlang fölfedezése az utolsók közül való a sorban, azt meg
előzően már számos barlangról tudtak a bányászok. 

Az első bányászat során fölfedezett barlangnak a hegy érctelepének 
rnüveléséhez kellett kapcsolódnia. 7 A bányászok egy-egy barlang előbukka-

ásványi nyersanyagok történetéből. 3., pp. 163-173. Nehézipari Múszaki Egyetem. 1988, Miskolc, Dénes György: 
Az Esztramos és környéke történeti tbldrajzához. '"'Topographia Mineralogica Hungariae. 5. (1997] pp. 15-30. 
4 Turlegin Elek: Az esztramos-hegyi vasércbányászat története levéltári források alapján. '"' Topographia 
Mineralogica Hungariae. 5. [1997] pp. 31-36. 
5 Az Esztramos eredeti magasságát 380 m tszf. magassági adattal szokták megadni. 
6 Turlegin Elek 1997. i. m. pp. 34. A siklópálya tervczője VáJtleó Rezső, az Újpesti Bányagépgyár mémöke. (ld. 
Molnár László közlése, 1999 - A lábjegyzet nélküli bányászat:Wrténeti adatok forrása a továbbiakban id. Molnár 
László, a mészköbánya nyugalmazott Qzemvezetö helyettesének 1998 és 2000 közOtt tett visszaemlékezése, amiért 
ezúton is köszönettel tartozom neki). 
7 Pantó Gábor ernlit elSŐként a hegyről bányászat során előkerOlt barlango~at fhldtani munkáiban (Szerkezeti és 
ércképződési megfigyelések ~ rudabányai vasércvonulaton. = A Magyar Aliami Földtani Intézet Évi Jelentése. 
1948. B. BcszáJnoló a vitaOiésela61. 10. pp. 77-106., A rudabányai vasércvonulat tbldtani tblépltése. =A Magyar 
Állami Földtani lntb.et Évkönyve. 49. (1956) 2. pp. 34G-482. és Balogh Kálmán- Pantó Gábor: A Rudabányai
hegység tbldtana.- A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1949. évről. 1952. pp. 135-154.), ugyanis a 
limonitos érc éthalmozódésát barlangokhoz kapcsolódónak tartja. Kordos László utalása szerint (Adatok az 
Esztramos barlangjainak ismeretéhez. - Karszt és Barlang. 1973. 1-2. pp. 7-12.) a Panló Gábor által .. Okker
barlangok"-ként leirt lllegek a dolomit és mészldi vetözónája mentén helyezkedtek e~ ez jóllátszik Kordos László 
későbbi rajzán (Az Esztramos barlanggenetikai, hegységszerkezeti és olcdékfhldtani vizsgálata. = Karszt és Bar
lang. 1974. l. pp. 21- 26.), melyen ,jouzilis bar/ang"-lcéntjelöli a kitöltött vetőzónjt Ezen ábra alapjánUnárt 
Lászl6 (Az Esztramos-hegy hidrogeológiai és szpeleológiai kutatásának eredményei. = Topographis Mineralogica 
Hungariae. 5. [1997] pp. 55-74.) két kOiönbözö barlangként (.,Okker-bg.-k", .,Fouztlls-bg. '') cmliti azokat, holott 
azok eszerint azonosak. 
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násakor azt többnyire bejárták és gyűjthettek annak képződményeiből is, 
ezután az üreget sorsára hagyták, vagy a fOtepásztás művelés folytatásaként 
betömedékelték. Így az ércbányászat idöszakából, annak a szervezett hazai 
barlangkutatást megelőző volta miatt nem ismerünk pontosan fölmért vagy 
leírt barlangot, csak érintőleges említéseket. Külszíni ércfejtés közben előke
rült barlangról nem tudunk. Azonban ismerve a hegy barlangjainak elhelyez
kedését, feltételezhető, hogy léteztek ilyen üregek. 8 

A jelenleg ismert, dokumentált ( meglévő vagy elpusztult) barlangok9 

közül néhányat az ércbányászat vágathajtásai során fedeztek föl a bányászok. 
Minden bizonnyal ezek között van néhány olyan jelenleg ismert üreg is, me
lyek az Esztramoson folytatott bányászati tevékenységnek köszörihetően a 
hegy legkorábban fölfedezett barlangjainak tekinthetők (J táblázat, l . ábra). 
Ilyenek a VII-es ércbányászati (kb. 180 m tszf. magasságban elhelyezkedő) 
szint Ny-i és DNy-i tárójában lévő, kevésbé jelentős névtelen üregek10 [L-6, 
L-8] 11 és a VI-os szinti táróból (a kb. 200 rn tszf. magasságban, az ún. Flóri
án-táróból) nyíló "Fekete-Rendszer barlangjai" [L-27]. Utóbbiak jelentős és 
kevésbé bolygatott üregrendszert jelentenek, föltárásuk fölfedezésük óta nem 
történt meg.12 

Itt jegyzem meg, hogy bár a későbbiekben meginduló mészkőbányá
szatot szokás a hegy barlangjainak megsemmisítéséért okolni, azonban a vas
ércbányászat során eltömött, illetve lefejtett barlangok száma is többszöröse 
lehet annak a mennyiségnek, amelyeket ma tárókból ismerünk (kb. 19 bar
langi3). 

1 Talán eredetileg nem is barlang, hanem táró lehetett a tornaszentandrási oldalon nyfló Kereszt-feletti-barlang [L-
26) is, melyben utólag cseppkOiefolyások ktpzOdtek (lelrásukat lésd Majoros Zsuzsanna: Esztramasi barlangok. = 
A Nehézipari Műszaki Egyetem Közlemtnyei, l. sorozat, Bányászat 33. [1986), pp. 189-195. Nehtzipari Müszaki 
Egyetem, Miskolc). Egytbként amennyiben barlangként vesszUk számba, úgy a hegy egyetlen dolomitban képző
dött barlangja! Vö. Less ~rgy et al.: Az Aggtelek-Rudabányai-hegység fedetlen Widtaní ttrktpc. 1:25 OOO. 
(Magyar Állami Földtani Inttzet, 1988) munkával. 
9 A publikációban hozzáftrhet6, 52 barlangot feldolgozó lcgújabb barlangkataszter Lénárt László 1997. i. m. pp. 
72-73. található. 
10 Első irodalmi emiltésille Mqjor08 Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 192. 
11 

Lénárt László 1997. i. m. pp. 72-73. barlangkatasztertt ftllhasználva számozásuk a továbbiakban L-szám. 
12 Els6 irodalmi cmlltésOk Majoros Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 193. A ktsőbbi ftlltárást nehezfthette, hogy az ore
gcket Itizárólag a robbanóanyag-raktárktnt hasmált tárón kereszUlilehetett megk.Ozetfteni - melyhcz engedély volt 
szUkséges. Jelenlegi állapotuk Salamon Gábor kozltse (1999) smint omladékos, megközel!téstllc nehézkes vagy 
lehetetlen. 
13 

LénártLászló 1997. i. m. pp. 74. 
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A barlangok számje/ölései LÉNART L. {1997) alapján. 
Fi g. l: Schernalic sectíon• and perspeclive view •• of the Esztramos from the Bódl•a val/ey at three dif!erent 

pertoda of limestone mining (*on the left, .. on the right above). Number of caves by Lénárt L. (/997). 
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Az Esztramos hegyen bányá.ttat során fOltárult és dolc:unlenJált barlangok adatal J 965-ig14 

Data of caves opened by mlninJt on Esztramos hlll and documented unlil J 965. 
a barlang első emlitett neve lej. fcúr. !lou llllll kiletj. elo6 emlft6;e 

egyéb neve, forrás m m6d & Yl 
SZ{ 

Keresztes-bg. 213 tenn. 18 l 13><4 KORDOS 1972. 
Kereszt-feletti-bg. M.Zs. 1986. 
Fosszilis-bg.( ok) (K.L.) 245 vbv.- 30 80 PANTÓ 1948. 
Okker-l:lg.k, P.G. 1948 v bk. 
Fekete-Rendszer b2. i ai 200 vbv. MAJOROS 1986. 
- (Ny-i táró 130 m-nél) 180 vbv. 3 2.5><4 MAJOROS 1986. 
- lDNy-i táró 220 m-n~ll 180 vbv. 18 13><5 MAJOROS 1986. 
Hasadék-bg. (M.Zs.) 277 mbv. 25 15 17><8 KORDOS 1972. 
Oszlramos t~ szint b2.-ia.. K.L. 1972. 
Kristály-bg. 277 mbv. 8 MAJOROS 1986. 
l. omlás bg. -ja (Rákóczi-táró l. sz. U rege 180 vbv. 40 10 15><17 MAJOROS 1986. 
53 m-nél) 
Rákóczi-táró 2. S1. Qrege 115m-nél 180 vbv. 3 KVMBI 1990. 
Rákóczi-bg. (M.Zs.) 180 vbv. 218 79 50x70 SZILVÁSSY 1965. 
Ostromosi Rákóczi bg.csop., Sz. Gy. 
1965. 
Oreg bg, M.J. 1972. 
Rákóczi bg.csop. l. sz. bg, K.L. 1972. l Rákóczi l. sz. be:. K.L. 1984. 
ll. omlás bg. jai {l.) (Rákóczi-táró 3. sz. 180 vbv. 2 MAJOROS 1986. 
Ore<>e 180 m-nél) 
n. omlás bg.-jai (2.) (Rákóczi-táró 4. sz. 180 vbv. 20 6 9 x 3 MAJOROS 1986. 
ürege t 92 m-nél) 
Rákóczi-táró 5. Sz. Ure2e 220 m-nél 180 vbv. 26 6 20><6 MAJOROS 1986. 
,,Kiszélesedés"-bg.jaí 180 vbv. 28 10 t2x]8 MAJOROS 1986. 
Rákóczi-táró 6. Sz. ürege 240 m-nél 
,,Reprendszer"-bg. (L) 180 vbv. 25 40 MAJOROS 1986. 
(Rákóczi-táró 7. Sz. ureae 280 m-nél) l 
,,Reprendszer"-bg. (2.) !80 vbv. 3 l MAJOROS 1986. 
IRákóczi-táró 8. Sz. nr~e 300 m-nén 
Rövid táró elsö be:.ia 180 vbv. 14 6 MAJOROS 1986. 
Rövid táró hátsó bg.ja 180 vbv. 30 23 MAJOROS 1986. 
Bódvarákói cseJWkőb_g. 340 mbk. 28 10 28><4 BORBÉL Y 1962. 
Földvári Aladár-bg. (M.Zs.) 312 · mbk. 220 85x40 DÉNES 1964. 

l Esztramosi-bg., D.Gy. 1964. 
Esztramos-felső l. be:. K.L. 1972. 
Ledobó-aknai-bg. (M.Zs.) 244 mbv. 30 12 25><6 SZILVÁSSY 1965. 
"nagy surrantót ép l tik, ... van egy ... 
barlane" Sz.Gy. 1965. 
Surrantós-bg. (K.L.) !80 mbv. 324 53 140><70 SZILVÁSSY 1966. 
na vág& v~gén ... nyilt ... barlang", 
Sz.Gy. 1966. 
Rákóczi bg.csop. 2. sz. bg, K. L. 1972. 
Rákóczi 2. sz. bg., K.L. 1984. 
Rákóczi U.-bl!. M.Zs. 1986. 

14 Unárt László 1997. i. m. pp. 72-73. alapján, kiegészitésekkel. 
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Jelölések, megjegyzések.: 

• L-sz, azaz Lénárt Lész/ó (1991) számozása, (=L-sz), azonosság a számozáson belül 

• L-sz• = fokozottan védett barlang 
• az első sorban szereplö barlangnév az első emlltőtől való, ha nem, utána zárójelben jelzem a névadó monog

ramját 
• a második sorban lévő, idézőjel közé zárt barlanglelrások a barlang nevét nem emlitik, viszont a barlang első 

lelrásai 
• ha a barlangnak nincs neve, akkor"-" jelet kapott 
• n~vfeloldások: D.Gy.= Dénes Gy/Jrgy, K.L. = Kordos Lész/ó, M.I. = Murinai l., M.Zs. = Majoros Zsuzsanna, 

P.G. = Pantó Gábor, Sz. Gy. = Szi/vássy Gyula 

• amennyiségi adatok kUiönbOző szakirodalmi forrásokból szá!mamak 

• feltárási módokjelölései: term. = természetes bejáratú, vbv. = vasércbányászathoz kOtödö, vágattal, vbk. =vas
ércbányAszathoz kötődö, látlszini fejtéssel, mbv. = mészköbányászathoz kötődö, vágattal, mbk. = mészköbá
nyászathoz kOtödö, ldllszini fejtéssei 

• feltáruláslelpusztulás jelölései: c = meglévő barlang, pl. 80s = 1980-as években, 56k = 1956 köl1ll, ? = kérdé
ses meglét (vagy megvan, vagy lebányászták), a bizonytalanság oka lehet a barlang tonnelékkel elfedettsége, 
eltömöttsége. 

A mészkőbányászat megindulása 

A II. világháborút követően egyre nyilvánvalóbbá vált az esztramesi 
vasércbányászat gazdaságtalansága. Ezzel veszélybe került az ott dolgozó 
bányászok megélhetése is. Kiút volt számukra, hogy bár a vasbánya még 
1951-ig működött, azonban 1948-tól tenneini kezdték a hegy mészkövét az 
ózdi vasolvasztók számára.15 

Az 1948-tól megszülető kőbányászat rátelepedett az ércbánya kiépí
tett eszközeire. A mészkő termelése az I-es ércbányászati szinten indult meg 
az I-es, II-es és ID-as hányával (az első kettő a siklófékháztól keletre, az 
utóbbi attól nyugati irányban helyezkedett el), majd a hegy csúcsának eltün
tetése következett (IV -es bánya) 1949-ben.16 Mivel az első három bánya talp
szintje megegyezett az I-es ércbányászati szint talpszintjével, ezért a leter
melt mészkövet továbbra is csillék segítségéve!, emberi erővel szállították a 
siklópályához. Azonban a siklófékház szintje és a hegy csúcsa közötti közel 
100méteres szintkqlönbséget valahogy le kellett győzni. Ezért 0.5 m átmé
rőjü acél csőcsúszda készült a tetőszint (kb. 370m tszf.) és a kb. 310m tszf. 
magasságúszint között. A csöcsúszdát gurítóval (későbbi nevén I-es gurító
val) kötötték össze az I-es szinten, a siklófékház mögött kihajtott táróval. Így 
a tetőszinten robbantással tenneit mészkő a csöcsúszdán és a gurítón keresz-

•s TilTiegin Elek 1991. i. m. pp. 34-35. 
16 Sztálin gcneralissimus 70. születésnapja (1949. december 21.) tiszteletéte fölajánlva 
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tül az I-es szint tárójába jutott, ahol a mészkövet billenőcsiliékbe csapoltálc 
A csilléket a kettős vágányú táró n keresztül hozták ismét felszínre, a sik
lófékház mögött, majd a bányasikló állványkocsijára tolták. Onnan a sikló 
szállította le a mészkövet a VII-es szintre, ahol továbbították a tárolóbunke
rok felé. A bunkerokból vasúti kocsikba csapolták a kohókövet és vasúton 
szállították tovább Ózdra. 

Az I-es ércbányászati szint siklófékház mögött nyíló tárójából két 
barlangot17 ismerünk: a gurító nyílását elhagyva a Hasadék)8 és a K.ristály
barlangot19 [L-22(=L-24), L-23]. Mindkét barlangot 1948 körül fedezték föl 
a táró kihajtásakor. A mészkőbányászati szállítóvágat kialakításakor az első 
barlangot a fejtés egyszerűen átlyukasztotta: a táró északi és déli oldalán, 
valamint a főtében is követhető a kb. 30 x 10 x 12 méteres üreg. Az 5 m 
hosszú és 8 m magas Kristály-barlang viszont csak érinti a vágat északi ol
dalát 0.6 x 0.8 m átmérőjű bejáratával. A rendkívüli formagazdagságú falbo
rítás valószínűleg e kis bejárat Iniatt maradt oly sokáig ismeretlen a barlang
ászok előtt. 2° 

A csőcsúszdát 1952-53 körül szétszedték, szerepét a tetőszint (kb. 
370m tszf.) és a kb. 31 O m tszf. magasságúszint közötti "tölcsér/ejtés'' vette 
át, amely bányaszámozást nem kapott. A fölsőbb részeken robbantással jö
vesztett kőzet a tölcsér alján gyűlt össze, amely a fönt említett gurítóval volt 
összeköttetésben a 300 m tszf. magasságban újonnan kihajtott köztes szint 
tárójávaL A köztes szinti táróban dolgozó bányászok a kőzetoszlopot vasho
rog (,,hák'') segítségével a gurítóha beépített törőrostára piszkálták és a na
gyobb átmérőjű darabokat a továbbjutás érdekében azon nagykalapáccsal 
összetörték. Ezzel elérték, hogy az I-es szinti csapolónyíláson keresztül csak 
megfelelő (max. 300 mm) átmérőjű kőzet távozott. 

Az üzem történetének új fejezete 1953 március l-jével kezdődik, 
amikor is az "Ózdi Kohászati Üzemek Nagyolvasztómű Gyárrészleg Torna
szentandrási Mészkőbányájává" vált. 

Az I-es szinti, fékház mögött nyíló táró a barlangokat elhagyva tovább 
is folytatódik. Ugyanis 1954-ben a bánya továbbhajtotta a vágatot, a végére 

17 Unárt Lá.Jz/6 i. m-ben hérom barlangot ernlit az l-es szinti táróból. Azonban adatfblv&le téves, a 24. sorszám 
alatt kOZOit barl111g azonos a 22. sorszámú barlanggal. Ez mindjárt látszik, ha megnézzOk Kordos Lá.Jz/6 fbihasz
nált táicépét (Adatok az Esztramos barlangjainak ismeretéhez.= Karszt és Barlang. 1973. 1-2. pp. 7-12.), melyen 
- igaz, alig és2revehet6en- a bejárattól nem kb. l O m-re, hanem szaggatott vonalas jelöléssei távelabbra jeiOii ki a 
barlanget 
11 Első irodalmi emiltése Kordos Lász/6: Jelentés a Szpeleológia Barlangkutató Csoport 1972. évi munkájáról 
(Karszt- és Barl111gkutatási Tájékoztató. 1972. 7. pp. 31-33.) munkijéban, ebben" Osztramos l-es szint borlang
ja"néven. 
19 A két barlang ilyen néven való irodalmi emiltése Majoros Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 192. tftnik fbi elsőként 
20 Elsö irodalmi anlltése MajOros Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 192., 1972-ben és 1973-ban Kordos László nem kOzJi. 
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l 
gurítót terveztek ugyancsak a kb. 31 O m tszf. magasságú szint összekötésére. l 
Végül ez a gurító nem készült el, mivel erősen meddős (agyagos) anyagba 
ütköztek. 

Mindeközben tovább folytatták a II-es és ITI-as bánya művelését (az I
es bánya művelését a nagy szállítási távolság és a jelentkező meddő miatt 
korábban, 1949 körül tolhagyták) egészen 1954-ig, amikor is a tölcsérfejtés 
és a két említett bánya művelését megtiltják a magasművelés veszélyessége 
miatt. Ezután az eddigi tölcsérfejtést magasságában kettéosztották. A roston 
való kézi anyagtörés és a köztes táró szerepe ezzel megsziínt. A 340 m tszf. 
magasságú szinten egy új fejtési udvart alakítottak ki, amit ugyancsak ketté
osztottak: egyik oldala Bódvarákó irányába haladt (V -ös bánya), míg a másik 
Tornaszentandrás irányából haladt (VI-os bánya) előre, a tölcsérfejtés felé. 
Utóbbi, ,fordítotf' fejtési módra az ott jelentkező meddőbeágyazás a magya
rázat. Ezen a szinten fejlődött ki a VII-es és VITI-as bányák udvara is. A ter
melt mészkö I-es szintre való leszállítására pedig továbbra is a tölcsérfejtés 
megmaradt rézsűjét használták 

Az 1950-es évek végi érekutatás és -termelés 

Az 1956-ban újból erőre kapott érekutatás során az Ércbányászati 
Feltáró Vállalat nekifogott a megmaradt vasércvagyon bányászatának.21 

Bányászkodást az V- VI -os, VI-VII -es szintek között és a VII -es szint alatt 
végeztek. 

A VTI-es szinten 1956 és 1958 között az ÉK-i táró folytatásával, az 
"ereszkefejef' elhagyva újabb érckutató tárót (későbbi nevén Rákóczi-tárót) 
hajtottak ki a II-es kőbányában mutatkozó hematitnyomok mélyszinti kutatá
sára. Ennek nyomán ma még tíz barlangot ismerünk. A táró hajtása során 
talált első két barlang sorban fólfűzve: a Rákóczi-táró l. számú ürege22 [L
l l ] 40 m hosszú, l O m mély és 15 x 17 m kiterjedésű üreg, majd a 3 m 
hosszú barlangocska, a Rákóczi-táró 2. számú ürege23 [L--12] következik. 

A táró nevét adó Rákóczi-barlang24 [L-13] 1958 körül nyílt meg 
(,.lyukadt ki") egy belműveleti robbantás során. A karsztvízszintet elérő (ta
vas-)barlang megnyílott szakadékát egyszerű megoldással (két villanyoszlop
pal) áthidalták és tovább folytatták az érckutató táró hajtását. Az "ércese!C' · 

21 Turtegin Elek 1997. i. m. pp. 35. 
22 Első irodalmi emiltése Majoros Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 192, 194., .,/. omlás barlangja" néven. 
23 Első irodalmi emiltése Lénárt László 1997. i. m. pp. 72. 
24 Szilvássy Gyula: A Vámőrségi Barlangkutató Csoport 1964. éví beszámolója. = Karszt- és Barlangkutatási 
Tájékoztató. 1%5. 1-2. pp. 16-18. Lásd még késöbb is! 
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nem foglalkoztak leülönösebben a barlang jelentőségével, bár bejárati szaka
száról Venkovits István geológus azon nyomban térképet is rajzolt, 25 ha úgy 
tetszik, a barlang első térképét, illetve az első esztramosi barlangtérképet 
Lejárati szakaszának környéke erősen törmelékes, mivel a vágat továbbhajtá
sakor az onnan kikerülö mészkövet a bányászok már nem hordták ki külszíni 
meddöhányóra, hanem azt ide, azaz a barlangba zúdították, azaz a barlang 
belső meddőhányóként funkcionált. 

A Rákóczi-barlang áthidalása után folytatódó bányavágat még további 
hat barlangot érint, illetve vág át. Ezek sorra: Rákóczi-táró 3. számú ürege26 

[L-14] 180m-nél, Rákóczi-táró 4. számú ürege27 [L-15] 192m-nél, Rákóc
zi-táró 5. számú ürege [L-16] 220 rn-nél, Rákóczi-táró 6. számú ürege28 [L-
17] 240m-nél, Rákóczi-táró 7. számú ürege29 [L-18] 280m-nél és Rákóczi
táró 8. számú ürege30 [L-19] 300 m-nél. A barlangok általában kicsinyek, 
hasadék mentén alakultak ki és maximálisan 25-28m hosszúak. 

A Rákóczi-barlang nyílásánál, azzal szemközt újabb bányavágatot 
nyitottak ÉK felé a falon látható hernatitosodás továbbkutatására. Majd az érc 
elhanyagolható mennyisége miatt a továbbkutatást rövidesen folhagyták Az 
alig több mint 50 m hosszú táró még további két barlangot tárt fel. A Rövid 
táró első barlangja31 [L-20] 14m hosszú és 6 m mély, a Rövid táró második 
barlangja 32 [L-21] 30 m hosszú és 23 m mély üreg. A két borsóköves barlang 
szintén hasadék mentén alakult ki . 

Az esztramosi vasérc termelését 1960 végén fejezték be, és a Miskol
ci Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség még az év decemberében végleg 
törölte az üzemet a bányahatósági nyilvántartásbóL 33 

Az első ,,publikálf' barlang 

Az 1950-es évek végének ércfOltáró és érctermelő munkálatai alatt a 
mészkőbánya egyre növekvő termelési mutatókat produkált. Ekkorra, mint 
elmondottuk, az Esztramos már csúcsátvesztetten állt. A kb. 340 m tszf ma-

2l Kordos Lá:rz/6: Magyarország barlangjai. (Gondolat. 1984, Budapest) pp. 268. 
21 Első emiltése Majorru Zmz.sanna 1986. i. m. pp. 192, 194., .. ll. omlás barlangjai" néven a következő Ureggel. 
21 Lásd az előző lábjegyzetet. 
21 Elsö emiltése Majoros Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 192., «.,kiszélesedés" barlangjai» néven 
21 Első emUtése Majoros Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 193, 194., «.,Reprendszer"-barlang» néven a következő 
flreggel . 
31 Lásd az előző lábjegyzetet. 
31 Első emiltése Majoros Zsuzsanna 1986. i . m. pp. 192, 194., " A /90 m tszf-i magas.ságban lev6 rlívid tár6 bar
langjai" -ként a kO vetkező Oreggel. 
31 Lásd az előző lábjegyzetet. 
31 Turleg/n Elek 1991. i. m. pp. 35. 
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gasságú bányatéren ekkor középütt egy 20-40 méter széles agyagos hasadék
kitöltés (meddő) akadályozta a termelést, így azt az Ózdi Kohászati Üzemek 
megbízásából a Bányászati Földkotró Vállalat takarította le a hegy déli lejtő
jén kialaldtott meddőhányóra. 

Az 1950-es évek végén a Bódva-völgyi oldalon újabb tölcsérfejtést 
(IX-es bánya) alakftottak ki, a korábbi tölcsérfejtéstől Bódvarákó felé eső 
irányban, 312m tszf. magasságú talppal. Gurító (ll-es gurító) készült a 312 
és 280 m tszf. magasságú szintek között, melynek végpontjából az ekkor 
hajtott tárón keresztül dízelmozdony szállította a termelt mészkövet a sikló
pálya I-es szinti feladójára. 

1960 körül a VID-as hányából déli irányban (a jelenlegi Földvári Ala
dár-barlang védőpillére t<>lé) tárót hajtottak, majd a déli oldalon való "kilyu
kadás" után ott megnyílt a X-es b~ya34 (kb. 340 m tszf. magasságban) és a 
táró mindkét oldalán megkezdték a kőfejtést. Meddőjének egy része a később 
előkerült Földvári Aladár-barlang védett védőpillérére került (ma is ott van). 
A vágaton keresztül dízelmozdonnyal szállították a ll-es gurítóhoz a termelt 
mészkövet, miközben a bányaudvar fokozatosan a Bódva-völgy irányába 
harapódzott. 

1961. szeptember 29-én, az említett meddöletakarító munkálatok so
rán, a 340 m tszf. magasságú szint valamelyik bányaudvarán találtak egy 
barlangot [L-42], amely a bányászat során előkerült barlangok közill elsó
ként került be a "barlangász köztudatba". Borbély Sándor jelentését még 
1961-ben közölte.35 Ebben leírja, hogy "a Bányászati Földkotró Vállalat 
dolgozói a legfelső szinten robbantásokat végeztek A lerobbantott mészkő 
eltakarítása közben egy üreget találtak Juhász Tibor és Sebők László be
másztak a megnyílt barlangüregbe és az első törme/ékes szakasz után megle
pődve tapaszta/ták, hogy gyönyörű cseppköves barlangot tárt fel a robban
tás. Az esetet jelentették Császár János műszakvezető bányásztechnikusnak, 

. aki október l-én me~ekintette a barlangot és látva annak szép képződmé
nyei/ felhívta az «Eszakmagyarország» napilag szerkesztőségét és kérte, 
hogy az esetet hozzák barlangkutatók tudomására. " Ami meg is történt: 
Borbély Sándor és Várszegi Sándor barlangkutatók bejárták a barlangot, el
készítették az első, barlangász által rajzolt, esztramasi barlangtérképet, fo
tókkal és leírással dokumentálják az üregek képződményei!. A barlang utolsó 
termében megdöbbentő tapasztalatot szereztek: "... puha talajon járunk:. 

34 A X-es bánya ma is lehatúolható maradványa a v~tt bódvarákói oromrész ftllsö, 312-es szint felöli oldaJin 
talélbató n~bány n~ csonka bányaudvar. 
3~ Borbély Sándor: A bódvarákói cseppköbarlang. = Iúrszt- ts Barlangkutatási Táj~koztaló. 1961. december. J:P. 
9-ll. A jelen~- ts a további munk6k részleteit is- eredeti form~ ában, hibáival egytltt kOziOm. 
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Hozzáérünk a Ny-i fal cseppköveihez, e/hajlanak, nem törnek el. Megszorit
juk ezeket a «cseppköveket», vastagon spriccel ki a víz belőlük." Ma már 
tudjuk, amit ök akkor még nem: hegyitejes cseppkövekkel találkoztak, ami a 
hegy felsöbb barlangjainak egyik különlegessége. 

Néhány évnek azonban el kell még telnie és külszíni rnűvelés során 
előkerül az a barlang, amely kiváltja a természetvédelern és a bányászat va
lódi konfliktusát: azt a nehezen fól- - vagy talán föl sem - oldható problé
rnát, amely a hegy megtartásában vagy "elhordásában" gyökerezik. 

A Földvári Aladár-barlang előkerülése 

Az 1960-as évek elején a ,földkotrósok'' megbízatása rnegszűnt, rni
vel letakarították a 340 rn tszf. magasságú szinten elhagyott rneddösávot és 
megnyílhatott a Xl-es bánya a tornaszentandrási oldalon. 

1964-ben a 312-es tszf. magasságú szinten, a IX-es hányából dízel
mozdony-szállítás számára készült duplaszelvényű táróval É-D-i irányban 
átlyukasztották a hegyet. (Megmaradt töredékét az 1980-as években közet
raktárként használta a természetvédelem.) Így az egyre terjeszkedő IX-es 
hányával és a táró déli végén megindult kőfejtéssei (XII-es bánya) a teljes 
312-es szintet megtámadták 

Az ,,Esztramos-ügy" tulajdonképpen valarnikor 1964 nyarán, kora 
őszén kezdődött.36 A 312 rn tszf. magasságú szinten, a XII-es bányarészben, 
a Bódva-völgy irányába haladó fejtés egyik robbantása után nagyobb barlang 
[L--40(=L--47)] bejárata került elö?7 A bátrabb bányászok a törmeléken ke
resztül bemásztak az üregbe, azt bejárták és - rniért is ne tették volna, hiszen 
mindahányszor ilyesmi történt, ez természetes volt- törtek a képződmények
böl, majd azokat, valarnint a robbantás során lepergett mutatósabb cseppkö
vek egy részét felszínre hozták. 

Az üzem vezetése azon nyomban tudott a barlang létezéséről, de nem 
különösebben törődtek vele, hiszen a barlang jelentöségét nem kívánták fól
értékelni, bár ekkor még aligha sejtették, hogy mekkora "nyűgöf' szabadított 
nyakába a bánya a fólfedezés tényének ,,kiszivárogtatásával". Így a barlang a 

36 A barlang elökcr1ll~nek pontos ideje bizonytalan. Dénes Gy<Jrgy a vele készült besúlgetésben (Az Esztrarnos 
kincsei. Rendezte: Feigel Lóránd, Nylregyházi Telcvlzió, 1998. Bemutatás: Duna Telcvfzió, 1999. április 23. 
19.40) a következöket mondja: .. Ami odairányitotta az országfigyelmét, az 1964-ben t6rtént. 64"- hajó/ emlék
szem -október 22-én a robbantósok során flJ/nyí/t egy barlangíb'eg ... ", majd késöbb .. Szi/asról kaptam a telefont 
aklcor szeprember végén. hogy valami csodálatos barlang nyflt meg ... ". Ugyanaldc:or 1964 júliusát jelöli meg 
levelében Papp Ferenc (clmzcttjc az Országos Te~tvédelmi Hivatal, datálása !965. jan. 24.). 
37 Eisö publikáltcmlltései: -ivJínszk-: Barlang a Mészköbányában. = Ózdi Vasas. !964. nov. 22. (7. évf. 48. szám) 
pp. l., Dénes Gyiirgy: Esztramosi-barlang. =Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató. 1964. 4. pp. 79. 
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bánya számára eleinte csak egy újabb cseppköves üregnek számított a lerob
bantható barlangok sorábóL 

Az egyik bányász, aki éppen akkor Ózdon járt, jelentette a barlangot a 
vezetőségnek, mire az Ózdi Kohászati Üzemek (ÓKÜ) jelezte a Kohó és 
Gépipari Minísztériumnak (KGM), amely továbbította az ügyet az Országos 
Természetvédelmi Hivatalnak (OTvH).38 Ennek következtében a barlang 
környezetében a fejtés rövidesen leállt. 

Eredetileg a vezetés talán úgy képzelhette, hogy miután elcsitult a 
barlang fölfedezésének szenzációja, a barlang képzödményeit kitennelik és 
ezután magát az üreget is lerobbantják, hiszen az a hegy átvágásának irányá
ba esett. 

A Rákóczi-táró barlangjainak megismételt fölfedezése 

Az Ércbányászati Feltáró Vállalat-mint azt korábban elmondottuk
még 1960-ban fölhagyta az általa kutatott tárókat U gyanak:kor a vállalat által 
nem kutatott, fölsőbb szinti tárók még korábbtól, az 1940-es évek végétől 
sorsukra hagyottan álltak. A tárókban bennmaradtak a bukócsillék, helyen
ként a rabolatlan ácsolatok is. 

Az 1960-as évek közepére az ózdi kohók egyre nagyobb mészkő
igénnyel jelentkeztek. Az esztramesi bánya teljesítményét pedig csak úgy 
lehetett fokozni, ha javulnak az üzemen belüli szállítás feltételei is. Nyilván
valóvá vált, hogy a kohászat megnövekedett kohóköigényét a kisüzemi célra 
méretezett siklópálya már nem tudja ellátni. Megoldásként újra fölvetődött a 
hegy fölső szintjének (IX-es bánya, 312 m tszf.) összekapcsolása a VIT-es 
(180m tszf.) szinttel. Az ÓKÜ megterveztette a Bányászati Tervező Intézet
tel,39 majd 1964 körül az Aknamélyítő Vállat hozzákezdett a kivitelezéshez. 
Így 4 m átmérőjű fliggöleges surrantó (ledobóakna) készült és mélyítése köz
ben fölfedezték a Ledobóaknai-barlangot40 [L-9]. 

A Vámörségi Barlangkutató Csoport41 1964 végénjárt az Esztramo
son. Szilvássy Gyula kutatási beszámolója42 szerint elsőként a hegy tetejét 

38 Sárdi Imre Uzemvezetö helyettes levele amiskolcí KBF-hez (datálása: 1965. okt 30.) 
39 A Csillés-táró bejárata tblotti táblán olvasható: .. B. Á. T. I 964". 
40 Első emUtése Szilvóssy Gyula: A Vámörségi Barlangkutató Csoport 1964. évi beszámolója. = Karszt- és Bar
langkutatási Tájékoztató. !965. l-2. pp. 16-.JB . ., Ledob6-aknai-barlang" néven való emiltése elsőként Majoros 
Zsuzsanna 1986. i. m. pp. 191, 194. Lásd még aszoveget és a 45. lábjegyzetet! 
41 1965-töl új neve: Pénzllgyör Sport Egyesolet Tennészelbarát Szakosztálya Barlangkutató Csoportja 
42 Szilvássy Gyula: 1965. i. m. pp. 16--18. Idézi még Kordos Lász/6: Magyarország barlangjai. (Gondolat. 1984, 
Budapest) munk.ájában, pp. 267-270. 
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járták be, ahol "mintegy 15 m hosszu, 3 m széles szeni/is aragonitos43 bar
langra hívták fel a bányászok a figyelmünket. Ez a barlangrész beleesik a 
bányaművelés irányába. További járatokat benne nem találtunk. "44 Arról 
nem szól a jelentés, hogy a 312-es szinten újonnan fölfedezett barlangban 
jártak-e, azonban a következő évben megjelent kutatási jelentés egyértelmü
vé teszi, hogy kutattak abban.45 Első ottlétükkor leszálltak viszont az akkor 
készülő ledobóaknába: 11 Egy szinttel lejjebb, (értsd: a 312-es szinten, a szer
ző) hol a nagy surrantót építik, középmagasságban, (értsd: a surrantó kö
zépmagasságában, a szerzö) van egy upancsak a bányászok által ismert, kb. 
30m hosszu és 10m széles barlang. 114 

A vasércbánya táróinak bejárásakor újból fölfedezik a Rákóczi
barlangot: 11 Ottlétünk alkalmával a V/L szinten lévő egyik táróból köd go
molyagra emlékeztető párás levegő áramlott kifelé. Kalocsay bányatechni
kus, 47 aki kisért bennünket a bánya területén, kérdésünkre elmondotta, hogy 
semmilyen szellőztető berendezés nem dolgozik, és a mesterséges táró több 
irányba is elágazik. 11 Ezután már a megismételt ,fölfedezés" következett: a 
barlangászok elérkeztek a barlang hasadékához és biztosítókötél segítségével 
leengedték egyik társukat (Kertész Tamást) aki odalent tavacskát talált. Így a 
következő alkalommal (1964. november 5-én) 11 kutató csoportunk kötelekkel, 
hágcsókkal, gumicsónakkal, fényképezőgéppel, stb. kellőképpen felszerelve 
megérkezett ... ", majd " ... meggyujtottuk lámpáinkat és megkezdtük a leszál
lási. " Aztán megtörtént az első vízreszállás, az első tóban 11.5 m vízmélysé
get mértek. 48 

Beszámolójában Szilvássy Gyula a falakon látott képzödmények kö
zül többek között heliktitet és elsőként "tűs aragonif'-ot49 említ. Elérték a 
késöbb Aranykalitkának elkeresztelt szakaszt, melyböl rögös volt a tovább-

0 Szilvássy Gyula !965. i. m. pp. 18. érhető tetten az els6 aragonit-emlltés. Megjegyzendő, hogy az 6jabb, 90-es 
évekbeli ásványtaní kutatások az Esztramosról aragonitot nem mutattak ki. Lénórt Lász/6 1997. i. m-hez lrott 
lábjegyzetben Szakáll Sándort idézve: ..... hiába em/it számos szerz6 aragonllot az Esztramos-hegy barlangjaib6/, 
magunk - tiJbb mint 40 karbonót os képz6dmény rlJntgendiffrakciós vizsgálata alapján - nem találkoztunk vele, és 
a mutatott «aragonitok» minden esetben kalcitok voltak. " 
44 A Lénárt László 1997. i. m. pp. 73. által, Szilvássy Gyula 1965. i. m-re való hivatkozásában "Hegy-tetejt-bg. ". 
ként ernllti. 
4.S Szi/vá.uy Gyula: A Pénzügyőr S. E. Természetbarát Szakosztálya Barlangkutató Csoportjának 1965. évi beszá
molója. ~Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató. 1966. pp. 28-31. 
46 Kordos László 1973. i. m. pp. 9. az I-es szinti, fékház mOgOtt nyitó táróval azonosltja, amely téves- ez látszik: a 
barlang közOlt méreteiböl is. Lénárt László 1997. i. m. pp. 72. a Surranrós-barlanggal véli azonosnak, azaz a Rá
kóczi 2. számú barlanggal. Ez azonban szintén téves, hiszen az csak a következő évben kertil el6, továbbá a Ieirás 
is egyértelmOvé teszi a Ledobóaknai-barlanggal való egyezést. A Surrantós-barlang neve itt egy további kérdést is 
fblvet: vajon nem az idézett Szilvássy-féle lelrásból vették: át a későbbiekben a Surrantós nevet és alk:almazták azt a 
Rákóczi 2. számú barlangra? 
47 Pontosabban: Kalocsai Géza mOvezetll. 
41 Szi/vássyGyula 1965. i. m .. pp. 17. 
49 Lásd 42. számú lábjegyett 
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jutás útja: " ... felsőbb szintre jutottunk, ahol kb. l méter magas, 2. 5 m széles 
cseppkőfüggöny zárta el előlünk a továbbjutás lehetőségét. A cseppkőfüggö
nyön keresztül erős huzat áramlott. Fájó szivvel afüggöny kőzepéből- mivel 
a járat ott haladt tovább - kitörtünk három db egy méter hosszu hófehér 
cseppkövet, hogy tovább haladhassunk. Egy hatalmas teremben találtuk ma
gunkat. Alattunk 20 méte"e egy másik tó viztükre csillant meg lámpái nk fé
nyében." A később 2-es számú tónak elkeresztelt tóban is vízre eresztették 
csónakjukat, majd innen már visszafordultak. 50 

A barlang és képződményeinek keletke~ését alulról fóltörő, egymást 
váltogató hideg- és melegvíz hatásának tulajd~rrltja. A barlangot, illetve - az 
eredeti megfogalmazás szerint -a hegy összes barlangját " Ostromost RáMc
zi-barlangcsoport" névre keresztelték, mivel hogy - szerintük - "ezen a te
rületen éltek valamikor a Rákócziak".51 

A Földvári Aladár-barlang hányattatása 

1965. január 7-én az Országos Természetvédelmi Hivatal (OTvH), a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a Magyar Természetjáró Szövet
ség és az Ózdi Kohászati Üzemek együttes kiszállása alkalmával az OTvH a 
312-es szinten fölfedezett barlang ideiglenes megtartása me ll ett döntött. 52 

A helyszíni bejárást követően, 1965. január 18-án az OTvH bánya
művelő szakértője- talán éppen dr. Papp Ferenc- azt javasolja az üzemnek, 
hogy a barlang védelme érdekében a hegy átvágását tolja el 20méterrel ÉK-i 
irányba, valamint a barlang l O méteres környezetében megtiltja a robbantá
sokat és csak 50 méteren túl enged nagyobb tölteteket elrobbantani. 53 

Az MKBT Műszaki Szakosztálya az üTvH-tól kapott megbízást -
derül ki dr. Papp Ferenc leveléből54 -a feltárt barlang értékének és védelem
re érdemességének megállapítására. A Sárváry István és Varga Magdolna 
által készített fólmérésből megállapítható, hogy " 4 terem alaku barlangüreg 
csatlakozik egymáshoz. (. . .) A bejárati rész sajnos a kőbányászat robbantás ai 
miatt sérült ... " A barlangot védelemre javasolják, mivel "a környék bar
langjaitól teljesen eltérő cseppkőképződményeicet rejtő barlang üregrendszer 
alakult ki e helyen". Továbbá védelme érdekében megjegyzik: ,,Feltétlenül 
szükséges a bejáratot megfélelő betonkeretes, jól elzárható ajtóval ellátni." 

50 Szilvássy Gyula 1965. i. m. pp. 17-18. 
~~ Szilvássy Gyula 1965. i. m. pp. 18. 
52 Sárdi Imre Ozemvezetö helyettes levele a miskolci KBF-hez (datálása: 1965. okt. 30.) 
53 Sárdl Imre nzemvezető helyettes levele a miskolci KBF-hez (datálása: 1965. okt 30.) 
$4 Papp Ferenc levele a budapesti OTvH-hoz (datálása: 1965. jan. 24.) 
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A jelentés nem említ tördelésnyomokat, viszont a védelmet már szükséges
nek mondja Ebben a levélben érhető tetten az első bányabezá.rási (pontosab
ban áthelyezési) javaslat, kívánatosnak érzik az OKÜ részéről más hányával 
kiváltani a hegyet és ,. . . . terv készítendő, hogy fokozatosan hogyan állítható 
ez be az idegenforgalom szolgálatába; kétségtelen, hogy a közeli években 
legfeljebb egy kutató csoport dolgozhatna ott, hogy a minden bizonnyal je
lenlevő ujabb barlangokat azok feltárják." 

Még egy barlang, a "Surrantós" 

1964 körül, a 312 és 180 m tszf. magasságú szintet egymással össze
kötő gurító készítésekor vágatot hajtottak a Csillés-táróból DK felé, a tolülről 
mélyftett gurító végpontjához. Mindezt teszik azért, hogy a 312-es szinten 
gurítóha öntött mészkő 180 m tszf. magasságú táróha sunantása után dízel
mozdony-szállítással jusson ki ismét· a felszínre, a Csillés-táró vágányán. A 
bányavasút belső csillerendező pályaudvarának kialakításakor tovább foly
tatták a DK-i vágatot, amely végüli965 első felében belelyukadt egy na
gyobb barlangba [L-l O]. Így a hányának nem kellett szellőztetőcsőves lég
cserét kiépítenie, ehelyett a barlang természetes légcseréje biztosította a vágat 
szellőztetését. A barlang szájához két axiálventillátor ("egy téli és egy nyá
ri") került beépítésre, melyek a külső hőmérséklet változásával követte a 
huzat irányváltozását. 

1965-ben a Pénzügyőr S. E. barlangkutatói tovább kutattak az !964-
ben újra fölfedezett barlangban, ahol a Bódva vízszintje és a barlang tavainak 
vízszintje közötti kapcsolatot sikerült föltárni. Geodéziai mérésekkel bizo
nyították, hogy a Bódva duzzasztott vízszin~e megközelítően egyezik a bar
langban mérhető vízszintteL A barlangrészek közötti lehetséges kapcsolatok 
föltárására megvizsgálták a vasércbánya táróit is, amelyek ekkorra - a leírás 
szerint -jórészt beszakadtak, ácsolataik összedőltek és korhadtak voltak. 55 

Az év legkiemelkedőbb tolfedezése azonban a följebb említett bar
lang. A beszámoló szerint: ,. . . . uj vágatnak a behajt ása/cor, a vágat végén, 
hasadék nyilt meg, amelyen keresztül szinte sivítva tört fel a légáramlat. 8 
métert leereszkedve törmelék kupra jutunk, amely enyhén lefelé halad kb. l O 
métert, amikor egy egyenlő oldalu háromszög alaku nyilássá szükült össze a 
járat, amelyet a könnyebb közlekedés céljából kirobbantottunk, ugy hogy kb. 
1,5 x 2,0 méteres nyílást kaptunk. (. . .) Ebben a barlangban is több helyen 
megtaláltuk a karsztvízszint et. (. . .) Az eddig feltárt barlangrész iránya a be-

55 Szilvássy Gyula: 1966. i. rn. pp. 29. 
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számolóm elején emlitett tavas barlang fo/é tart és minden remény megvan 
arra, hogy a két barlang közölt az összeköttetést mielőbb megtaláljuk 
Ennnek az uj barlangnak a bejárt hossza meghaladja kb. az 500 métert. (. .) 
A felmérést Ambrus Gábor, Kalinovits Sándor, Szloboda Ferenc és Szilágyi 
Péter megkezdték .. " 

A korábbi évben előkerült barlang kapcsán Szilvássy Gyula egy szta
laktit tarajszerű kinövéseit magyarázza hosszasan. Majd leírja a barlangku
tatók hányának nyújtott segítségét: " ... akkor került volna sor a több száz 
méter hosszu, kb. két centiméter vastagföldkábel kiépítésére, amely a bányá
ban használatos elektromos berendezések balesetmentes használatát 
biztosítja. Szilvássy Andor kutatótársunk szakszerü irányitásával a bánya 
mühelyében elkészült a megfolelő méretü (1.50 x 0.80 m) 8 mm vastagságu 
föld/emez, amelyre több helyen ráhegesztették a vastag, többerü földkábelt, 
amelynek hossza igy csak kb. 40 méter volt. ( . .)A jó földelés biztositása ér
dekében a vaslemezt az egyik kis tavacskába 4 méter mélyre eresztettük le. 
Igy a bányát többszázméter földkábel kiépi/ésétől mentesitettük, ami tetemes 
kötségmegtakaritást jelentett a hányának "56 

Ez az eset hosszú időre példaértékű maradhatott volna, azonban saj
nos az 1960-as évek végétől egyre inkább elmérgesedni látszott a helyzet. 
Egymás érveinek meg nem értése, a kölcsönös tiszteletlenség hosszú időn 
keresztül egyik félnek sem kedvezett. Az üzem úgy érezte, illetve éreztette a 
fölsőbb vezetés felé, hogy nem hagyják dolgozni, ugyanakkor az akkor erőt
len lábakon álló hazai természetvédelem pedig a hegy megmentéséért hiába
valóan gyártotta a javaslatokat, szakértői véleményeket. Mire megtanultak 
volna együttműködni egymással, addigra a bánya is tönkrement. 

Jelenleg a bánya, eszközeivel együtt a pusztulás képét mutatja. Azon
ban amennyiben ismét előtérbe kerül - és immár megvalósul - a korábban 
említett terv, mely szerint az Esztramost az idegenforgalom szolgálatába ál
lítják, úgy a hegy az Aggteleki Nemzeti Park és ezzel együtt az egész vidék 
egyik legfőbb látványosságává válik. 

56 Szilvássy Gyula: 1966. i. m. pp. 30. 
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