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Nagy Sándor, kutatásvezető 

 

Guru Barlangkutató és Oktató Egyesület 



Bevezetés 
 

Guru Barlangkutató és Oktató Egyesület önállóan 2010 óta kutat Budai-hegységben 

megtalálható fokozottan védett Ferenc-hegyi-barlangban (kataszteri száma:4762-4). A 

jelentésben szereplő új résznek a bejáratát 2006 óta kutatjuk. 

 

 

Feltáró kutatás 
 

2006 óta többször jártunk a Mélyszinten megtalálható Szülinapi-ág agyagos déli végpontját 

bontani. Itt egy függőleges falú agyagos omladékot bontottunk. 2012 szeptemberében sikerült 

egy 5 méteres elég szűk részt találni, ami észak felé visszakanyarodott. ennek végpontját 

mosott 50-200 kg-os kőtömbök alkották, és felülről lefelé áramló huzat jelezte a további 

kutatási irányt. 2013. január 19-.én 5 fő célozta meg ezt a végpontot, ahol véséssel terveztük 

leszedni a köveket a főtéből, majd felfelé haladni. 

1 órai bontás után, már be lehetett látni egy nagy terembe. További 1 óra múlva pedig az 5 

főből ketten be is mentünk az új részekbe.  

 

 

Az új részbe egy nagy omladék alján jutottunk be. dél felé fordulva kb 6 méter magas 

omladékhegy látható és a járat kb. 4 méter széles 8-10 méter magas. Az omladékon 

felgyalogolva egy hasadékba jutunk, ami 1 méter széles és 5-6 méter magas. Ezen 

továbbhaladva kb 20 métert egy Y-elágazáshoz értünk. Itt a bal oldali ág még kb 5-10 métert 

járható, majd egy omladék zárja. A jobb oldalon kb 6 métert felmászva egy felső terembe 

értünk, ahol szintén omladék zárja az utat. Visszafordulva a bejárati omladék tetején balra 

fordulva két szűk járatot is találtunk, ami nagyon kis idő alatt továbbjutással biztat, mert 2 kő 

mögött már látszik a tág járat. A bejárati terem tetejében 4 méter szabad mászás után egy tág 

járat látható, de ide se tudtunk idő hiányába bemenni.  

Az új rész merőben eltér az ismert részektől. képződmény nincs benne, de mindenhol tisztára 

mosott falak és csepegési tölcsérek és tornyok találhatóak az agyagban. Legtöbb helyen nem 

is agyag van, hanem kavicsos összlet. 2 helyen kis tavacskát is találtunk. 

 

 

Továbbiakban az új rész térképezése és a szűkebb részek kibontása lesz a program, illetve a 

képződmények és a járatrendszer fotózása.  

 

Piliscsaba, 2013. január 22  

 

      Nagy Sándor  Nagy Sándorné Tóth Szilvia 

     Kutatásvezető        elnök GURU BKOE 
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Nagy Sándor, kutatásvezető 

 

Guru Barlangkutató és Oktató Egyesület 



Bevezetés 
 

Guru Barlangkutató és Oktató Egyesület önállóan 2010 óta kutat Budai-hegységben 

megtalálható fokozottan védett Ferenc-hegyi-barlangban (kataszteri száma:4762-4). A 

jelentésben szereplő új résznek a bejáratát 2006 óta kutatjuk. 

 

 

Feltáró kutatás 
 

2006 óta többször jártunk a Mélyszinten megtalálható Szülinapi-ág agyagos déli végpontját 

bontani. Itt 2013. január 19-én feltárunk kb 50 méter járatot, de akkor is megállapítást nyert, 

hogy koránt sincs vége az új részeknek. 

 

2013. február 10-én 3+3+4 fő indult, hogy részletesebben megismerjük az új részt. Ebből 3 fő 

térképezett, 4 fő 2 szűkebb részt tágított, és 3 fő az új szereket járta be. 

 

A legutóbb feltárt új rész bejárati aknájának a tetején sötétlő kimászást szerencsére egy 

kerülő-járattal gyorsan leküzdöttük. Innen kb 5 métert felmászva egy nem tágas, de nagyon 

magas hasadékba jutottuk. Itt előre lehetett menni, kb 30 métert egy agyagdomb tetejére, amin 

átmászva egy szélesebb terembe (Arany-terem) találtuk magunkat. Itt kb 12 m2-es arany 

sárga cseppkő lefolyást találtunk, ami mellett egy kb 2 méter mély aknába le lehet mászni, 

majd teljesen visszafordulva 2 métert lehet még haladni, utána a járat egy kb 20 méteres akna 

tetejébe torkollik, ahol csak kötél segítségével fogunk tudni lemenni legközelebb. Innen 

visszafordulva a jobb oldali falban egy kis lyukon, egy gömbfülkesort találtunk, amit szintén a 

következő bejáráskor nézünk meg. 

Visszatérve a bejárati terembe, itt még találtunk egy átbújást, ahol egy 4 méter mély akna 

tetejébe jutottunk. Itt le tudtunk mászni, majd egy 6 méteres lemászás után egy kb 80 cm 

széles 20 méter magas hasadék aljára érkeztünk. ezen a hasadékon kb 30 métert tudtunk 

sétálni, aminek a végén egy gigantikus omladékot találtunk. Az omladékban azonban, kb 6 és 

15 méter magasan átjárókat fedeztünk fel. Ide is csak a következő alkalommal fogunk 

felmászni. 

 

Az új rész továbbra is merőben eltér az ismert részektől. képződmény nincs benne, de 

mindenhol tisztára mosott falak és csepegési tölcsérek és tornyok találhatóak az agyagban 

illetve sok helyen találtunk cseppkőlefolyásokat is. Legtöbb helyen nem is agyag van, hanem 

kavicsos összlet. több helyen kis tavacskát is találtunk. 

 

 

Továbbiakban az új rész térképezése és a szűkebb részek kibontása lesz a program, illetve a 

képződmények és a járatrendszer fotózása.  

 

Piliscsaba, 2013. február 14. 

 

      Nagy Sándor  Nagy Sándorné Tóth Szilvia 

     Kutatásvezető        elnök GURU BKOE 

 


