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A Bronzika-barlang geodéziai felmérése és térképezése - 
zárójelentés 

Bevezetés 
 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2006 novemberében bízta meg a Marcel Loubens 
Barlangkutató Egyesületet (MLBE), témavezetőként Sűrű Pétert a fokozottan védett 
Bronzika-barlang geodéziai felmérésével és térképezésével. Sajnos a terepi munkák 2007 év 
végére csúsztak a felmérés közben bekövetkezett méretnövekedés miatt. A mérési fázist 
követő feldolgozási munka pedig hosszan elhúzódott. A most elkészült összefoglaló jelentés 
tartalmazza a barlang keresztszelvényekkel kiegészített alaprajzát és oldalnézetét különféle 
változatokban, mérési jegyzőkönyvét, illetve az elhelyezkedését mutató áttekintő ábrát. 
 
A barlang jellemzése 
 

Megközelítés 
A Bronzika-barlang Parasznya község közigazgatási területén, a Bükk hegységben, a 

Kisfennsíkon található (II. melléklet). A barlang bejárata a Felső-forrás felett, a Felső-forrási-
barlangtól nyugatra 50m-re lévő beszakadás déli végében található, több köbméteres omladék 
kőtömbök mögött. Legegyszerűbben gyalog közelíthetjük meg, a Hámori-tó felső végében 
lévő parkolóból a zöld jelzésen. Egészen a Felső-forrás völgyfőjéig kell követnünk a jelzést, 
itt a jobbra a katlanba leereszkedő piros kereszten kell 50-60 métert megtenni, majd a Felső-
forrási-barlanghoz jobbra leágazó jelzetlen, keskeny ösvényen kell eljutnunk az innen már jól 
látható beszakadásig. Amennyiben rendelkezünk behajtási engedéllyel terepjáróval a Hámori-
tó mellől induló lencsési dózer úton közelíthető meg. Az autót a zöld és piros kereszt jelzések 
találkozásánál kell hagynunk. 

 

A barlang kutatástörténete 
1973 őszén a Miskolci Bányász barlangkutatók Kositzky József vezetésével a Felső-forrás 

környékének három kisebb barlangjában megkísérelték újabb barlangszakaszok feltárását. E 
munkálatok során a Bronzika-barlang feltárására irányuló erőfeszítések bizonyultak a 
legeredményesebbnek. A barlangot mintegy 15 m hosszban, s kb. 8 m mélységig sikerült 
kibontani. Ekkor lett feltárva a bejárati terem keleti oldala, melyben bronzkori koponyatetőt -
dr. Saád Andor szakvéleménye alapján- találtak.  

Ezen részek térképét a Barlangtani Intézet megbízásából Kárpát József készítette el 1982-
ben (I. melléklet). 

A barlang kutatása ezután évtizedekig szünetelt 2002. december 23-án Kiss János és 
Várszegi Sándor a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület égisze alatt újították fel a bontást 
a bejárati terem nyugati oldalában. A harmadik bontási alkalommal december 28-án jutottak 
be a Remény- és Szeretet-termekbe. 2003. január 05-én a Góliát-szifon átbontása és a 
Kuszoda szűkületeinek kitágítása után történt meg a barlang további járatainak feltárása, az 50 
éves Jubileumi-terem kivételével, amely január 18-19-én történt. Február 23-ra Kiss János 
elkészítette a barlang vázlatos alaprajzát is (III melléklet) 

A barlangot képződményeinek védelme érdekében a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
2003. március 23.-án lezáratta.  
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A BNPI 2006 októberében adott megbízást a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületnek 
240 méter barlangjárat térképanyagának elkészítésére, melyet 2006. október 29-től 2007. 
december 2-ig végeztünk. A most közreadott anyag a 240 méternyi felmért járatszakaszról 
digitális technikával készült 1:200 méretarányú térképsorozatot tartalmazza. Az alaprajzot és 
az oldalnézetet 5-5 db A4-es méretű lapon ábrázoltuk.  

A térképezés során megtörtén további 100 méter járat poligonjának felvétele is. Felkérés 
esetén szeretnénk ezen részek vetületi rajzait is elkészíteni. 

 

A barlang rövid leírása 
A járatok befoglaló kőzete 

Felső-triász korú Kisfennsíki 
mészkő. Járatai szövevényes 
forrásdelta jellegűek ÉK-DNY, 
és K-Ny-i csapású hasadékok 
mentén alakultak ki, az É-D-i 
irányú hasadékok szerepe 
alárendelt, néhány hasadékkürtő 
és mellékjárat alakult ki bennük 
(1. ábra). Kialakítójuk a Felső-
forrás rendszerének egykor itt 
felszínre törő vize, és a víz által 
szállított hordalék eróziós hatása 
lehetett.  

A barlang formakincse 
változatos: hasadékjellegű, 
oldásos, és eróziós formák is 
előfordulnak. 
Cseppkőképződményekben a 
felszín közelsége miatt -akárcsak 

a közelben nyíló Lilla-barlang- 
igen gazdag, de több helyen 
megfigyelhető a képződmények visszaoldódása. Különösen gyakoriak a cseppkőkérgek, 
lefolyások, barlangi gyöngyök.  

Törmelékes kitöltése szemrevételezés alapján a bejárat közelében humuszos talaj, a 
Remény-teremtől agyag. A Szeptáriás-terem környékén és a Keleti-szifonban agyagos 
homok, homok, a szifon mélypontján legömbölyített kvarckavicsokkal. A Nyugati-szifon 
kitöltése valószínűleg homokos agyag. A pontos meghatározás szemcseösszetétel 
vizsgálatokkal végezhető el. 

A Grand-kanyon inaktív patakmedrében gyakran találhatunk fosszilis medvecsontokat, 
egyéb fosszilis növény, vagy állatmaradványt nem találtunk a barlangban. 

A barlang hidrológiailag inaktív, csepegő vizek egész évben jellemzőek, hóolvadás, és 
nagyobb esők után agyagos mélyedésekben és cseppkőmedencékben gyűlnek össze. 

A barlang faunája még feltárásra vár. Denevérek rendszeresen telelnek a barlangban, 
nyomok (ürülék, karomnyomok, behordott csontok) alapján nyest, vagy egyéb kisragadozó is 
rendszeresen megfordul itt.  

A barlangot kevesen ismerik és járják. Ez mérete mellett leginkább annak köszönhető, 
hogy –ellentétben az overallos turisták számára is megnyitott közeli Lilla- és Vénusz-
barlanggal- feltárása óta csak kutatási céllal látogatható. 

1. ábra Bronzika-barlang poligon-iránydiagramja [Sűrű P. 2008] 
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Bejárási útmutató 
A barlang bejárásához alapfelszerelés elegendő, de a képződmények védelme érdekében 

karbid lámpa használata nem ajánlott, és sokszor sisakunkra sem árt odafigyelni. Ha a 
kürtőkre is kíváncsiak vagyunk, szükségünk lehet kb. 5 m kapaszkodó kötélre a kitett 
felmászásokhoz. Bejárati részén két 1,5 m-es tereplépcső után egy kis kétosztatú teremben 
vagyunk. Ennek kis keleti fülkéjében találták meg ’73-ban a barlang névadójának 
maradványát, egy bronzkori női koponyatetőt. A terem nyugati csücskében ötszögletű saválló 
ajtó védi a képződményekben gazdag belső részeket. Az ajtó után jobbra, kis benyílóban 
helyezhetjük el hátizsákjainkat. Balra a 2002-ben kibontott átjárón keresztül jutunk a 
Remény-terembe. Itt láthatunk először számottevő mennyiségű cseppkövet. A teremben ismét 

szétágazik a járat. Jobbra a Dagonyás-szifonon keresztül 
a dúsan cseppköves Szeretet-terembe kúszhatunk be, 
innen kb. 2 m–es kis felmászás tetejéről 
cseppkőoszlopok között indul visszafelé a Kakasülő 
hasadéka, ami lényegében a Dagonyás- és a Góliát-
szifon szűk szifonkerülője. 

A Remény-terembe visszatérve jobbra folytatjuk 
utunkat. A Góliát-szifon vállszélességű agyagos 
kuszodáján keresztül kis cseppkőkéreg aljzatú terembe 
érünk, itt csatlakozik vissza a felső kerülőjárat. A 
cseppkőkéreg medencéiben barlangi gyöngyök láthatók 
(2. ábra). A terem után ismét szűk kúszójárat 

folytatódik, az alján tetarátás medencékkel. Kb. 10 m-t kúszunk, majd újra 
felegyenesedhetünk. Jobbra egy lapos kis járatban szépen ívelt, barlangi gyöngyökkel teli 
tetaráta medencék sorakoznak faltól-falig. Nekünk fent kell továbbmennünk, de itt se az 
egyenes utat válasszuk, itt nem az lesz a legjobb. Rögtön kerüljünk jobbra lefelé. Pár métert 
megtéve a járat kitágul. Beérkeztünk a Grand-kanyonba. 
A jobbra induló tágas cseppköves aljú járatba ne 
lépjünk, baloldalt kb. 4 m könnyű lemászással 
megkerülhető. A Kőoszlophoz leérve tehetünk egy 
kitérőt felfelé a Nagy- és az Iker-kürtő irányába. Kitett 
mászásokra is számítsunk!  

A végpont felé a Grand-kanyonban indulhatunk 
tovább. A járat egy inaktív patakmeder, a kövei között 
talált medvecsontok jobboldalt egy kis párkányon lettek 
összegyűjtve. A Szeptáriás-terem elejében a csepegő 
víztől visszaoldott közepű állócseppkövek sorakoznak 
(3. ábra). A terem alján a homokos agyagot száradási 
repedések hálózzák be. A túloldalon a Keleti-szifon puha strandhomokkal kitöltött bontása 
nyílik. 

3. ábra Visszaoldott cseppkövek 
[Pásztori Zs. 2003] 

2. ábra Barlangi gyöngyök 
[Riskó Á. 2003] 
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A terem nyugati oldalán a felmászva a létrán 
felérünk a 4 m magasan levő párkányra, balra lent 
alacsony járat indul, először balra kanyarodik, majd 3 
m után jobbra. Alja világos, szürkés színű agyag, a 
járat tengelyében tetőgerinc szerűen kiemelkedve. 
Ezután 2 m magas travi következik, majd felfelé tartó 
alacsony járaton lehet tovább menni. Később jobbra 
kanyarodik és leszűkül, de be lehet látni egy tágasabb 
terembe. Jobb oldalon kúszva ma már senkinek nem 
jelenthet gondot a bejutás. Egy lejtős terem közepén 
bújunk ki a lyukból (4. ábra). Körülöttünk tetarátás 

lefolyás, barlangi gyöngyökkel. Fölöttünk szép kőgyertya, és egy becseppkövesedett nagy 
gambi. Jobbra sűrű cseppkőképződmények mögött 6 m-re látjuk a terem végét. Balra 
cseppkövek között tágasabb járat látszik, de ne itt közlekedjünk. A lejtő alján rövid bontott 
átjárón kúszhatunk be a Jubileumi-terembe. Mögötte gyorsan magasodik a járat. Balra 
cseppkőlefolyás cseppkőképződményekkel, alattunk tetaratás, cseppkőmedencés, kőgyertyás 
képződmény, jobbra északról befolyt törmeléklejtő, 
rengeteg cseppkőkéreggel, tömzsi cseppkőoszlopokkal. 
A terem közepén 3 m magas cseppkőoszlop áll 
(5. ábra). Leérve a terem aljára, a keskeny tetarátás 
patakmederben É-felé egy repedésen folyik el a víz. A 
terem ÉNy-i oldalában a darabos kőzet repedéseinél 
hófehér, milliméteres nagyságú, aragonit-szerű 
képződmények kis csoportja látható. A Nyugati-szifon 
felé tartó agyagos emelkedőben cseppkőkutakat és 
cseppkőcsészéket hozott létre a lecsepegő víz. A 
Nyugati-szifon légrés nélkül ér véget, homokos 
agyagban. A terem K-i végébe csak a 
cseppkőképződmények között kúszva lehet eljutni, közben több kettévált és elmozdult 
cseppkőoszlop is látható (6. ábra). Ez a törmelék mozgásával, suvadásával magyarázható. A 
terem végében kőtörmelékes lejtő zárja el a továbbjutást. 

 

 
 

4. ábra Jubileumi-terem bejárata 
[Pásztori Zs. 2003] 

5. ábra Jubileumi-terem 
[Lévai R. 2003] 

6. ábra Törött cseppkőoszlop a Jubileumi-teremben 
[Lévai R. 2003] 
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A barlang felmérése: 
 

A felmérés menete 
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 2006-ban kezdte meg a barlang felmérését. 

2007. március végére készült el a járatok geodéziai felmérése, majd december elejére a térkép 
helyszíni rajza. 2008 szeptemberére készült el a térkép AutoCAD DWG formátumú 
összerajzolt változata. A terepi munkákat Sűrű Péter vezetésével Kiss János, Hegedűs 
Norbert, Kuji Zsolt, Flaskó István, Kiss Péter és Bakos Zsuzsanna végezte 30 leszállás 
alkalmával, 389 munkaórában. A számítógépes feldolgozás Sűrű Péter munkája. 
 

A felmérés tematikája és műszerei 
A mérés előkészítése során a sokszögpontok helyét a falba történő befúrással jelöltük 

meg. A furatokba 6 mm átmérőjű műanyag tiplit, és 4,5x40-es pozdorja csavart helyeztünk. A 
poligon elágazási pontjait, a kezdő, és végpontokat alumínium táblával jelöltük. A táblán a 
pont neve és a 0 ponthoz viszonyított mélysége olvasható. 
 A mérés freibergi függőkompasszal és fokívvel, valamint acél mérőszalaggal történt. 
Egy leolvasás hibája a fenti műszerekkel rendre belül van a ±0,5 °, ±0,5°, ±0,5 cm értékeken. 
Igyekeztünk hurkok zárásával csökkenteni a hiba lehetőségét. A hosszméréseket hitelesített 
könnyű acél mérőszalaggal végeztük, (II. pontossági osztály) a hosszadatokat a helyszíni 
részletrajzok készítésekor ellenőriztük. A felmérési adatokat Poligon számítógépes 
koordinátaszámoló és térképszerkesztő program segítségével számítottuk. 
 

Térkép  
A felmérési poligonvonalat méretarányosan nyomtattuk, a barlangban erre kerültek rá a 
mérethelyes helyszínrajzok. A felvételi méretarány 1:100 volt, a barlang adottságainak 
megfelelően. 

A mérethelyes helyszíni részletrajzok alapján M=1:200 nyomtatási méretarányú tisztázati 
alaprajz, vetületi oldalnézet és keresztszelvények készültek. A helyszínrajzokat szkenneltük, 
majd grafikus tervezőprogram (AutoCAD Map) segítségével, képernyőn vektorizálással 
számítógépbe digitalizáltuk, akárcsak a barlangban mérethelyesen felvett keresztszelvényeket. 
A digitálisan, vektorformátumban tárolt rajz bármikor módosítható, javítható, kiegészíthető. 
A nyomtatás megkönnyítése érdekében az AutoCAD-ben megrajzolt eredeti digitális 
térképanyagot áttettük ArcView shape fájl formátumba. Az említett szoftverrel való munka a 
vonalvastagságok, a színezés és feliratozás beállításában, a méretezett keret, lépték 
megjelenítésében segített (IV.; V. melléklet). 

A térképezett járatrészben felvett keresztszelvények helyszíni felvételei M=1:100 
méretarányban készültek. Végleges méretarányuk az egyes nyomtatott alaprajzok 
méretarányával megegyező. 

A barlangjáratok függőleges kiterjedésének ábrázolására vetületi oldalnézetet rajzoltunk. 
A barlangot Ny-K csapású síkra vetített nézeten ábrázoltuk. 
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A barlang geodéziai mérési alapadatai az új felmérés alapján 
 

A barlang bejáratának koordinátái (EOV): 
 
    X: 309 853 (É) 
    Y: 766 440 (K) 
    Z: 385 (mBf.) 

 
A barlangrendszer felmért hossza:  
    337,5 m. 
 
A barlangrendszer függőleges kiterjedése a barlang bejáratánál elhelyezett kezdőponthoz 

viszonyítva: 
A Keleti-szifonnál az utolsó csavarral jelölt pont mélysége: 
    -23,49 m. 
A Keleti-szifon bontásának legmélyebb pontja: 
    -24,8 m. 
 
A Nagy-kürtő legmagasabban levő fixpontja a bejárati kezdőponthoz viszonyítva: 
    +2,36 m. 
A barlang teljes vertikális kiterjedése:  
    27,16 m. 
A barlang legnagyobb horizontális kiterjedése (legkeletibb és legnyugatibb pontja közötti 

távolság):   66,5 m. 
 

A barlangrészek részletes hosszadatai az I. mellékletben találhatók. 
 
 
 
 
 
A térképeket szerkesztette és a dokumentációt összeállította: 
 
 

 
Sűrű Péter 

 (kut. vez. ig.: 266) 
 
 

Miskolc, 2008. december 23. 
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Mellékletek:

I. melléklet Bronzika-barlang [Kárpát J. 1982] 
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II. melléklet Bronzika-barlang elhelyezkedése 1:10000-es térképlap kinagyított részletén [File F. 2008] 
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III. melléklet Bronzika-barlang vázlatos alaprajza [Kiss J. 2003] 
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IV. melléklet Bronzika barlang alaprajza 
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V. melléklet Bronzika-barlang oldalnézete D-i irányból 
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