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ABSTRACT:
Vozák,L.: Esztergom Karst and Cave Explorers
Yhn group explored two objects of the Pills Mountains. The opening in the Jóreménység 
,v,vo remained unsuccessful. The achievement of the year is the discovery of the 35 m
ionq * tombés cave.
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. I óreménуség-barlang
Az 1984-es év első munkája a barlang téli hordalékainak, ill. kisebb omlásainak eltá
volításával kezdődött. /Felszínről behordott, bemosott talaj és avar volt ez, amely a 
barlang nagyságához képest tekintélyes mennyiség volt/.
A tervben szereplő 1,5 m széles és 2 m mély árok elkészítése nem valósult meg /pedig 
az ebben futó kötélpálya igen sokat jelentene/,
Az árok földmunkáinál már az első 2o cm-nél rengeteg kőtörmelék nehezítette a munkát. 
E törmelék eltávolítása után "gyönyörű" szálkőre találtunk. így az időközben 5o cm 
mélységű árok munkálatai teljes kudarcba fulladtak.
A Cukorsüveg-teremben a 3o-4o cm-es szintsüllyesztés közben előkerült csontokat még 
nem sikerült meghatároztatni. /Nincs, ill. nem ismerünk megfelelő szakembert/.
A Jóreménység-barlangban más érdemleges kutatás nem történt.

Gombás-bar lang

1484. decemberében terepbejáráson voltunk a Vaskapu-völgyben.
i: munkák közben egy nyilas gőzölgésére figyeltünk fel. A beékelődött kőtömbök eltávo
lítása után sikerült lejutnunk a barlangba.
Nem más, mint. egy tektonikus hasadék, mely nagyon hasonlít a Pilis-bg. lejárati sza
kaszához. Ebben a hasadékjáratban mintegy 3o-35 m—t haladtunk, majd egy szűkület le
hetetlenné tette a továbbjutást. A szűkület leküzdése igen nehéz feladat, mivel egy
derékszöqü kanyarral is párosul.
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Valamilyen módon bővebbé kell tennünk a nyílást, de hogyan?
Akkor a kitöltés süllyesztése látszott a legjobb megoldásnak. Ez a végpont a bejárattól 
5 m-rel lejjebb van. A munkahely szűk és lejtős, a termelés csigalassúsággal haladt.
A hatalmas lendület itt megakadt. Nehezen viseltük el, hogy egyenlőre nincs tovább!
A végpont nyilása pedig továbbra is gyönyörűen szeleit és szivet gyönyörködtetően vissz
hangzott. Nem is beszélve a bedobált kövekről, amelyek legalább négyszer pattannak! 
/Tompán az agyagkitöltésen és nem a falak között!/
Következő alkalommal az anyag kiszállitási nehézségeit próbáltuk csökkenteni.Pl. :
A meredek bejárati szakasz biztonságosabbá rendezésével. Beomlott kövek kitermelésével.
A magasságot némileg csökkentettük. A végpontnál levő bontási helyet bővitettük.
A Gombás-bg. feltárásával az 1984-es évben idáig jutottunk. Mentségünkre szolgáljon a 
felfedezés téli időpontja és a hideg időjárás.
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