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KUTATÁSI JELENTÉS
a Szent Özséb-barlang 2008-as kutatásáról
Az év elején folytattuk a tavaly elkezdett bontást előre, majd lefelé a mélyponton a
szálkőfal mentén az omladékban a légréseket követve. Itt március végén bejutottunk a
Pentenáriumi-szakasz első termébe, ahonnan április 12-én továbbjutva feltártuk a
majdnem 200m hosszú Pentenáriumi-szakaszt, amely a Csapolt-terem alatt húzódik. A
barlang hossza megközelítette a 800 métert, mélysége 64-ről 82 méterre nőtt.
A Pentenáriumi-szakaszt gyorsan fel is térképeztük, és feltártuk benne a 3/3-as és a
4/4-es kürtőt, amelyek a 3. illetve 4., egymást zsinórban követő felfedezésről kapták a
nevüket.
Az agyaglejtő fölötti járat (27/3 pont) omladékba torkolló tetejét eredménytelenül
bontottuk (35méterrel a Porcelánbolt alatt), aztán a kutatás fő támadáspontjává a
Mélypontúli-veszedelem vált az eleinte reménytelen agyagdugónak az alulról való
átásását követően. Itt egy omladékon átrágódva feljutottunk egy kisebb terembe, ami
felett újabb omladék van, melybe már 3 méter hosszan belerágtuk magunkat, 62m
mélyen vagyunk itt, a Pettyes-veszedelem alatt 50 méterrel, de a járat ferdén tart felfelé,
és ezáltal kimegy a Pettyes alól. Ez egy másik, azzal párhuzamos síkban halad,
ismeretlen részek felé.
A mélypontok bontására (27-es pontnál lévő lokális mélypont és A Mélypont) egyelőre
nem került sor, de azt is tervezzük, amennyiben nem eredményezi a Mélypontúliveszedelem bontása egy jobb mélypont felfedezését.
Ezenkívül a Pünkösdi-teremben van két pont (-50m), ahol lefelé laza omladékban lehet
bontani, és ez szintén ismeretlen részek felé tart.
Sajnos a Vacska-barlangi táró májusi áttörését követően a Szent Özséb-barlang
kutatása minden mással együtt háttérbe szorult, azonban ugyanamiatt a csoporton belül
és más barlangász körökben is látványosan megnőtt az érdeklődés a pilisi kutatás iránt.
Azóta hetente átlagosan 3 alkalommal megyünk barlangba, és vasárnaponként nem
ritka a 10 fő fölötti létszám. Ennek köszönhetően a Vacska-bg-i áttörés után is nagyjából
az egy évvel korábbi tempóban haladt az Szent Özséb-bg kutatása is, havonta
átlagosan 3 napot töltöttünk el vele. (De úgy gondolom, hogy az is elfogadható, ha a
Vacska-barlangból jutunk le a karsztvízszintre, és azt követően felfelé bontva kötjük rá a

Szent Özséb-barlangot.)
Ősszel a barlanghoz vezető 300m hosszú földút szokásos karbantartásán (kaszáláson)
kívül a széléről benövő újulat megrendszabályozására is sor került, és végre megtörtént
a roppant kényelmetlen bejárati szűkület kitágítása Leél-Őssy Szabolcs méretűvé.
November végén és decemberben 3 nekifutással lényegében megoldottuk a
Pentenáriumi-szakasz életveszélyes, beomlással fenyegető, 3m mély, eddig a sár által
összetartott omladékaknájának a biztonságos, kényelmes és végleges kifalazását, és
kivettük a csöpögő penészfürtös bükkfagerendákat, és agyagzsaluzó átázott
furnérlemezeket. Ez a munkálat még nem fejeződött be, mert a sárkötésű omladékfal a
Szitkok Kamrájáig, tehát a bontás elejéig tart, ami még 2 méteres szakaszt jelent, de
véges időn belül ott is megrakjuk a falat, és kihordjuk a barlangból a fahulladékot.
Jelen pillanatban a barlang már jó ideje nem igazán kutatható az intenzív csöpögés
miatt. Ez azt jelenti, hogy zuhog az eső lent, és a falakon folyik le a víz mindenfelé, de
remélhetőleg az időjárás előbb-utóbb megváltozik, és újra tudjuk itt is folytatni a
kutatómunkát.
A barlangban való tevékenységet minden alkalommal egy tömör bejegyzésben rögzítjük
a Kutatási Naplóban, mely szerint 2008 január 1-től 2009 február 11-ig összesen 36
alkalommal szálltunk le, ebből 11 esetben kiépítés és 8 esetben térképezés céljából, 1
esetben szakértői túra (Kraus S.) végett. A többi bontás vagy bontási végpontkiépítés
(ácsolat, drótkötélpálya).
Formailag a 2008 dec 31-én lejárt kutatási engedély hosszabbítását nem kértük meg,
hanem az Ariadne KBE kért a következő időszakra (Surányi Gergely
kutatásvezetésével) kutatási engedélyt.
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: 2009 február 11
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Tárgy: barlangkiépítés

Tisztelt Nemzeti Park Igazgatóság!
Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2008 év elején az engedélyben
szereplő kiépítéseket elvégezte.
A Szent Özséb-barlang bejárati felső aknájának a befúrt lépésekkel való ellátása, alatta
a Bejárati-terem 18 méteres, biztosítóköteles létrája, majd a létra beszállását
kényelmessé és biztonságossá tevő kiálló (rács), és a Pele-lejtőn a fix biztosítókötél
kiépítése elkészült
A mellékelt egyik kép a létrát ábrázolja, már az erős, új távtartókkal, amelyek azóta le is
lettek festve, és a 3m-enként hozzákötött biztosítókötéllel. A másik kép a kiállót
ábrázolja, amely végül is kicsivel az eredeti natúr lépő gerenda alatt épült meg, ráállva
kényelmesen léphetünk át az így fejmagasságig felérő létrára. A kiálló és a létra is
többszörös biztonsági tartalékkal elbírja az embert. A létra és a biztosítókötél 3 db
szakszerű nittből indul, és még 12 távtartóval van a falhoz rögzítve. A létra maximális
kihajlása kb. 10cm. A kiállót 4db 200x16mm-es alapcsavar tartja, maga a 150 cm
fesztávolságú rács pedig 5mm behajlást mutat egy ember alatt. A létra és a lépő fokok
fekete, a kiálló és a távtartók pedig piros festékkel lettek lefestve.

Szentendre, 2008. 02. 18.
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Bejelentés
új barlangrész feltárásáról
a Szent Özséb-barlangban
2008. március 29-én a Szent Özséb-barlang akkori mélypontján (-64m) még
tavaly ősszel indított, azóta 6m hosszúra nyúlt kutatótáróval lejutottunk egy új terembe,
amely egy körülbelül 3-4m átmérőjű kizárt gömbfülke.
A jelentősége abban áll, hogy a huzat, amely az ásás során eleinte nem volt
érezhető, már a belyukadás előtt látványosan megerősödött, és egyértelmű helyen lép
be a terem alján.
Ezzel a barlang mélysége eléri a 70 métert.
Két hét múlva várhatóan már lesz a honlapunkon (www.tar.hu/sztozseb) fénykép.
Kelt: 2008.árpilis 1-én a Barlangtani Intézetben
Slíz György
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Bejelentés
A Szent Özséb-barlangban történt újabb feltárásról
2008. április 12-én a két héttel korábban feltárt mélyponton az akkor észlelt erős huzat
irányát emlékezet alapján követve bontottunk a szálkőfal mentén az omladékban ferdén
lefelé, és pár órás munkával bejutottunk egy jelentős hosszúságú és mélyebb új részbe,
amelyet Pentenáriumi-szakasznak neveztünk el a 17-én esedékes 5. születésnapra való
tekintettel.
Értékelésképpen megállapítom, hogy a barlang felfedezésével szinte egyidőben történt
Pele-lejtő feltárása óta ez az első érdemi mélyülés, és egyúttal a hossza is jelentős. A
barlang mélysége kb. -80m, a poligonhossza más egyéb felméretlen apróságokkal
együtt 800m körül várható.
Az egyszerre feltárt új szakasz egy horizontálisan kiterjedt teremből, egy abból nyíló
vertikális jellegű teremből (Nosztalgia-terem), és az alatta (10-es aknával) nyíló
mélyponti teremből áll, valamint tucatnyi fölfelé tartó kürtőből, melyek nagy része vakon
végződik. A poligonhossza legalább 200 méter lesz.
Április 13-án feltártunk egy besuvadófélben lévő omladék lesegítése által egy 10m
magasra felnyúló széles kürtőt a Nosztalgia-terem oldalából. Ez (mivel 3 egymást
követő leszállás közül már a harmadik belyukadás volt) a „3/3-as-kürtő” nevet kapta. A
tetejében (kb. -60m) egy friss, szabad hézagú szétfagyásos omladékdugót értünk el
alulról.
A kutatás fő támadáspontja ennek a stabilizálást követő átlyukasztása lesz. Egyébiránt
van két felülről benyomuló sárlejtőnk, amelyek vaktában bonthatók fölfelé. Van továbbá
három lokális mélypontunk, de a lefelé való továbbkutatás pontjának a kijelölésére
alapos huzatvizsgálat után (valószínűleg már csak jövő télen) kerül majd sor.
Az új részekről már vannak a honlapunkon fényképek (www.tar.hu/sztozseb), és a
felmérésük is a jövő hétre megtörténik (csaknem fél kilométerre növelve a térképhiányt,
pontosabban a megvásárolnivaló térképszakasz hosszát)
Kelt: Bp. 2008. április 16.-án
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