
Jelentés a debreceni K LTE Tóthfalusi Kollégium 

Barlangkutató csoportiának 1974, évi munkájáról

Csoportunk kutatásai ebben az évben két területre koncentrálódtak Szalonna kör

nyéke és a Bükk területére.

A Szalonna feletti Szár-hegyen még 1973. áprilisában 5 napos terepbejárást vé

geztünk. A bejárás során megvizsgáltuk a Szár-hegytől északra Perkupa felé 

induló völgy völgyfőjét is, amelyet három hatalmas - 150-200 m átmérőjű - 

töbör tagol, A legészakibb töbörben egy jól fejlett viznyelőt találtunk, A nyelőt 

laza törmelék töltötte ki, s szájánál jó darabon felszínre bukkant a szálkőzet is.

A viznyelőt feltételezett barlangjának feltárására 1973, augusztus 3-13 között 

tábort szerveztünk. Ennek keretében naponta átlag 10 fő dolgozott a bontási és 

ácsolási munkálatokban. A tábor eredményességét nagyban elősegítették a 

VMTE Tektonik Barlangkutató Csoport által kölcsönzött szerszámok, valamint 

Szenthe Istvánnak személyes részvétele, A nyolcadik napon bejutottunk egy ki

sebb üregbe, majd további egy napos bontás után feltártuk a jelenleg ismert 

barlangjáratokat. 1974 során ismét a barlangban dolgoztunk a továbbjutáson, 

Kutatásaink alapjául az szolgál, hogy a barlang eddigi legmélyebb pontja is több 

mint 150 méterrel a feltételezhető karsztvizszint fölött fekszik. Az uj barlang 

feltérképezésén kívül terepbejárásokat is végeztünk a terület kar szubjektumai

nak felderítésére, mert terveinkben szerepel, hogy ezekről katalógust állítsunk 

össze.

Az uj barlang, egy nagyméretű asszimetrikus töbör legmélyebb pontján nyílik, 

Jól fejlett patakmeder fut hozzá, amely azonban vizet csak időszakosan vezet,

A barlang 204 -234 dőlésirányu, 17 -31 dőlésszögü gutensteini mészkő ré 

teglapjai között alakult ki. Járatainak iránya a mészkő rétegdőlésének irányát 

követi. A járatok mennyezetét a legtöbb helyen a gutensteini mészkő sik réteg

lapjai alkotják,

3368

76



A járatok alja az anyakőzet törmelékéből áll? amelyet bemosott agyag köt össze.

A kitöltésben elszórva 5-80 mm átmérőjű, 3-as kerekitettségti kvarc és kvarcit 

kavicsok vannak. Több helyen csak a járat mennyezetét alkotja a mészkő, mivel a 

járat, a mészkőben levő régi üreg kitöltését alkotó agyagos törmelékbe vágódott 

be, s igy oldalait és alját törmelék alkotja. A továbbjutást az üreg járhatatlanná 

szűkülésé teszi lehetetlenné.

A barlangot - összképe alapján - eltömődés utáni ujrakimosás fázisában levő idő

szakos viznyelőbarlangnak kell tekinteni. Járatainak összhossza 70 m, mélysége 

20 m.

A barlangot a feltárás nehézségeire utalóan csak a "tömör gyönyör gödör"-ként 

emlegetjük a végleges névadásig,

(A legalkalmasabb elnevezésnek a Szár-hegyi-viznyelőbarlang elnevezés látszik. 

Végleges döntés az érdekeltek bevonásával - a felfedezők, a terminológiai és nor- 

minológiai munkabizottság és az MTA. Földrajzinév Bizottság - a barlangkataszte- 

rezési munkák során lesz, /Szerk. megj./ ).

A Bükk kutatását megkönnyíti számunkra a hegység kedvezőbb közlekedési hely

zete is. Előkészítő terepbejárások után ide szerveztük meg nyári táborunkat au

gusztus 2-3 hetében, az OTVH által finanszírozott Természetvédelmi TDK-tábor 

keretein belül. Ekkor a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem, a székesfehérvá

ri Geodéziai Főiskola, valamint a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Karszthid- 

rológiai TDK barlangkutatóival közösen dolgoztunk a Fekete-sáron a Róka-luk nevű 

víznyelő bontásán, valamint a Nagymező egyik névtelen víznyelőjén. Ezenkívül a 

programnak megfelelően terepbejárásokat és geomorfológiai megfigyeléseket is 

végeztünk a Nagy-fennsíkon, valamint több leszállást a Kiskőhátizsombolyba. A 

nyári munkát november elején 5 napos táborban folytattuk a Nagy-mezőn, - ismét 

az előbbi csoportok együttes résztvételével.

Szeptember végén felvettük a kapcsolatot az MHSZ Debreceni Könnyűbúvár klubbal, 

s ez a két csoport között egyre szorosabb együttműködéssé fejlődött, amelyet a 

közelmúltban szerződésben is rögzítettünk, Ennek keretében búváraink a Jávor-
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kuti-víznyelőben, a Létrás-tetői-Vizes-barlangban, illetve a Baradla-Asló-bar- 

langban végeztek barlangi merüléseket. Közös véleményünk, hogy az együttműkö

désnek máris széles perspektívái bontakoztak ki, melyeknek kihasználása az 1975, 
év feladata lesz.

Nemzetközi kapcsolataink az évi terven túl is bővültek, 1973-as látogatásunk vi

szonzására, - a kollégiumainak közti szerződés alapján - három czestochowai főis

kolás barlangkutatóval jártuk be két héten keresztül a Budai-hegység, a Bükk, Agg

telek és az Alsó-hegy jónéhány érdekes barlangját. Augusztus végén pedig csopor

tunk néhány tagja a rozsnyói barlangkutatók meghívására 5 napos táborban vett részt, 

melynek során a Szilicei- és a Pelsőci-karszt több jelentős barlangját bejártuk,

Programunkban szerepelt a csoport tagjainak elméleti és gyakorlati képzése is,

Ennek céljából egyrészt igen sok barlangot bejártunk a csoporttal, főként Magyar- 

országon, Jórészt terepbejárással összekötve« Az áprilisi szünetben pedig, öten 

a csoportból, 5 napos túrát tettek Romániában, melynek során részben a Tordai- 

hasadék, részben a Szkerisoara környéki barlangokat járták be.

A nyíregyházi Vak Bottyán Alpin Klub meghívására áprilisban csoportunk három tag

ja sziklamászó gyakorlaton vett részt a Sólyom-bércen, Ugyancsak a tavasz folya

mán hívtuk meg a VMTE három sziklamászóját, Debrecenbe, és közös kötéltechni

kai bemutatót illetve gyakorlatot tartottunk a kollégium előtti parkban, Az elméleti 

képzés érdekében előadássorozatot tartottunk a kollégiumban, barlangos témákból, 

részben saját, részben meghívott előadókkal (Szenthe István, Lakatos János, Kor- 

dos László, Nagy Sándor, Szeremley Szabolcs),

Folyamatos munkánkat nagyban nehezíti, hogy csoportunk tagsága, 3-4 törzstag ki

vételével, gyakran kicserélődik, A tagok csak egyetemi tanulmányaikat végzik Deb

recenben, igy sem előtte, sem utána nincs reális lehetőséjgthk arra, hogy a csoport 

munkájába hosszabb időre bekapcsolódjanak. Reméljük, hogy a búvár csoporttal 

való együttműködésünk enyhíti majd ilyen irányú gondjainakt,

Balás Anna 
csoportvezető
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Szár-hegyi-viznyelôbarlang

FELTÁRTA: о О гЫ rernt KITE Tótbfalust Sándor Katlrgtumának barlangkutató 
csoportja B73 aug

rCLMáRTÉK: 
Bálái Ama 
Gáspár Vilmos 
Srmthr István 
Tímár Márta 
SZERKESZTETTE: 
Sim thr István 
RAJZOLTA:
Molnár András
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