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KUTATÁSI JELENTÉS 
 

a Szent Özséb-barlang 2007-es kutatásáról 
 

Az év elején kimásztuk a Csapolt-terem 25m magas tetejét, ahol feltárás szempontjából 
semmi érdekeset nem találtunk. 
 
Majd a tavaly elkezdett, azóta Fene-bánya névre keresztelt helyen bontottunk lefelé, 
mivel esett a kő. Ez 2007. február 24-én a várakozásunkat alulmúló eredményhez, egy 
kis kuszodányi kizáródás felfedezéséhez vezetett (a szokásos gömbfülkék és omladék) 
 
Ezután egy sugallat hatására a Rom-terem depójába ásott, Kókusz-bányába vezető 
gödör falát megbontva és oldalirányba továbbbontva előkerítettük az Elveszett-fülkét, 
ami a Kőzuhatag bontása során eldepózódott, és amiről már-már lemondtunk. A benne 
lévő, felülről besuvadó omladék valóban jól bontható volt, már az első bontással 
feljutottunk benne a Kőzuhatag szintjéig, ahol egy hangvezető egérjárat mentén áttörtük 
a szétfagyott falat, és az így keletkezett Fal-lyukon keresztül hatékonyabban 
folytathattuk a fölfelé való bontást. Néhány napi munkával sikerült feljutni a Dörgő-
terembe (2007. máj. 20.), ami a benne guruló kőtömbök okozta égdörgésekről (azaz 
főtedörgésekről) kapta a nevét. A bejáratának a stabilizálása után továbbjutottunk belőle 
a Pünkösdi-terembe (2007. máj. 26.), majd szintén a Dörgőből a Disz-terembe (2007. 
jún. 2.)  
 
Majd kimásztuk a Csapolt-terem oldalában az Erkélyt, és ott váratlan módon bontás 
nélkül át lehetett bújni egy szálkőlyukon át a Néma-ágba (2007. jún. 29.). Ez a Dörgő-
terem omladék-álmennyezete fölött húzódik, így annak a kérdése is tisztázódott.   
 
Ősszel végleg befejeztük a Pettyes-veszedelem, a Fene-bánya és a Jégtörő-terem 
bontását (eredmény nélkül), és elkezdtük a Pünkösdi-terem alját (-45m) lefelé, majd azt 
félbeszakítva a Szitkok Kamráját, a legalsó pontot (-64m) szintén lefelé bontani. Mindkét 
hely roppant ígéretes, laza légréses omladék huzattal. 
 
2008 Januárban megtekintette a barlangot Kraus Sándor barlangföldtani szakértő, de 
alaposabb vizsgálódásra ő sem vette a fáradságot. 
 



 
Időközben elkészült a barlang gipszmodellje, 1:200-as méretaránnyal, hogy a 
karsztvízszintig bezárólag minden új járat elférjen a szobában. 
 
Az új részek poligonos felmérése folyamatosan zajlott, így a poligonhossz a 325m-es 
régi térképpel szemben már 544m, és bármikor tovább nőhet. Már szerkezetkész a 
barlang részletes alaprajzi és oldalnézeti térképe is, amely Egri Csaba ígérete szerint 
jövőre ki is lesz fizetve. 
 
Elkészült a Bejárati-teremben a létra, a Pele-lejtőn a fix biztosítókötél és egy a Kókusz-
bányába vezető kerülő átbontás, ezáltal kötéltechnikai eszközök koptatása nélkül 
járható a barlang. Kitágítottuk a Könyököt és nagy kövekből lépcsőt raktunk a Bejárati-
terem sártengerébe. 
 
A kutatás állása, a barlang vázlatos térképe, és az aktuális események képekkel és 
beszámolókkal jól követhetőek a honlapunkon, melynek címe: www.tar.hu/sztozseb 
 
Kelt: 2008.02.04.        Piliszentkereszt 
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