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ABSTRACT:
Veress, M.•/ed./ CHOLNOKY JENŐ Speleological Group
Near Hárskút, Bakony Mountains, the group was engaged primarily in karst and Jeomorpho 
logical mapping, geological and hydrological observations and investigations. The achie 
vements were published in brief communications. In addition, they are exploring two po
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Csoportélet
Az év eseményei közül említésre méltó a nyári tábor, a bulgáriai és a pádisi tanulmányút 
1984. végére nem csekély ráfordítással a csoport kutatóházát akár 4o fő részére is lakha 
tóvá tettük.
A csoportlétszám újabb három fővel növekedett.
A megtartott előadások illetve megjelent publikációk az alábbiak voltak 1984-ben:
- Veress M: Adatok a Hárskuti-fennsik karsztmorfogenetikájához - Karszt és Barlang 1982.
- Veress M: A jövő karszt és barlangkutatóinak nevelése az általános és középiskolai ok

tatásban /előadásként elhangzott Miskolcon az oktatási intézményekben dolgozó karszt- 
kutatók tanácskozásán/
Veress M: Paleokarsztosodás hatása a recens karsztosodásra /előadásként elhangzott. Mis 
kolcon az oktatási intézményekben dolgozó karsztkutatók tanácskozásán/
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Feltáró munka

Kutatási engedélyt a Gombás-pusztai objektum sorra kértünk és kaptunk. Két munkabrigád 
két munkahelyen a G-5/a. jelű viznyelőbarlangban és a G-9. jelű víznyelőben dolgozott a 
nyári tábor ideje alatt.'
A G-5/a. jelű viznyelőbarlangban a tél folyamán egy omlás a bejárat közelében lehetetlen
né tette a barlangba lejutást. A bejárat ácsolata is megsérült. Mintegy 8-lo fő összefo
gásával és egy £arönkmozgató gép segítségével sikerült az egyik több mázsás követ, majd 
többnapi munkával, egy csörlőrendszer felhasználásával egy másik kőtömböt kiemelni. Ez
után a kisebb kövektől a járat megtisztítása, majd az ácsolat megjavítása nem okozott 
gondot. A tábor utolsó napjaira a barlang teljes egészében ismét bejárható.

^ G-9. jelű víznyelőben mintegy öt fo kezdett el dolgozni. Többnapos munkával termelték 
ki a kőtörmeléket. /Elhelyezkedése, de egyéb jelek alapján is ez a törmelék mesterséges 
eredetűnek látszik./ Kb. 3-4 m-es mélységig sikerült a járatot kibontani és a munkacso
port az ácsolat kiépítéséhez kezdett. Ekkor azonban a megismétlődő esőzések ezt megaka
dályozták, sőt a kibontott járat alját elborította az átázás miatt lecsúszott anyaq.
1985. nyarán dönthető csak el, hogy érdemes-e, és lehet-e a jövőben az itt megkezdett 
munkát tovább folytatni.

Csonka Csaba
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