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Takácsné Boíner Katalin

ÜJ FELTÁRÁSOK A PÁL-VÖLGYI-BARLANGBAN
ÖSSZEFOGLALÁS
A Pál-völgyi-barlang hossza az 1980 decemberében újra megindult kutatások eredményeként 1200 méterről
3200 méterre növekedett. A cikk ismerteti az új feltárások történetét és u: eddig tett földtani-szerkezetigenetikai megfigyeléseket, továbbá vázlatos morfológiai jellemzést ad a felfedezett barlangrészekröL
A Három, jellegében is eltérő új szakasz közül a K-l, ontIádékos, kopár Térképész-ág a Mátyás-hegyibarlang Meteor-ágát már 20—25 m-re közelíti meg, A régi részre emlékeztető, labirtnsusszerü decemberi
szakasz viszonylagos gazdag cseppkőképződmény cin kívül jellegzetes hévizes kiválásokat is tartalmaz. A leg
újabb déli szakasz agyagos aljzatán különleges cseppkőcsészik és hidegvizi kalcttrózsákkal bélelt medencék
alakultak ki. A barlang —80 m-es végpontján 3 m* felületű tó található, környékén nagy tömegben telelnek
a denevérek.
A Honvéd Osztapcnko SE körcímlijihan alakult
Bekcy Imre Gábor barlangkutató csoportja 1980
végén kezdte meg a Púl-volgyi kőfejtő barlangjainak
kutatását.
Az első jelentős felfedezés meg a konkrét kutatást
megelőző barlangbejárások egyikén született. A Pálvöígyi-barlang Színház-terméből DNy felé kiágazó
Vé&zJtijárat-husudék vegén található ömLadék apró
lékos átvizsgálása során. 1980 decemberében Kiss
Attila csoportvezető társával, kuruez Józseffel
az észlelhető erős légmozgást követve, több jár Ivatat
lantiak tűnő szűkület leküzdése után tágas, ismeret
len járat rendszerbe jutott. A megkezdett rendszeres
bejárások eredményeként — melyben vendé Besöpör
tök, így az Álba Regia és a kinizsi tagjai is reszt
vettek - a felfedezett barlangszakasz hossza a kez
deti 400 m-ről mintegy 1000 m-re növekedett.
A barlang Kőhid-térmének Labirintus-omladéká
ból induló új ág felfedezése az Álba Regia csoport
alapos térképező munkájának köszönhető. Az álta
luk jelzett szűkület átjárónak bizonyult egy kisebb
terembe, ahonnan három bejárás során SÍK) méternyi
folyosórcndszcrt tártunk fel. A Térképész-ágnak
elnevezett rész jelentősége, hogy L-i részén 20 —25
m-re közelíti meg a Mátyés-hegyi-barlang Meteorágát.
A harmadik felfedezés már tervszerű kutató
munka, az 1981 márciusának végén térképezési
és feltárási céllal szervezett kuiatótábor eredménye.
A feltárt új szakaszra jellemsó hasudikfolyosó
( Borzsák—Prágai felv.)
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Új szakaszok

Szerkesztette:

Kárpát József

19B1.

A PÚP völgyi-barlang régi és áj részeinek rgybeszerkesztett térképe
a feltárások 1981, évi állása szerint
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A kijelölt bontási helyek közül a barlang legdélibb
pontját képezd Y-folyosó végén háromntpi munká
val újabb 500 méternyi járatién dszcrbe jutottunk.
E szakasz legmélyebb pontja már —80 m mélység
ben van a bejárai szintjéhez képest,
A Kárpát József vezetésével végzett részletes
térképfelvétel eredményei a következők: (1981,
május)
12Üé m
Régi rész
1201 m
Decemberi szakasz
369 m
Térképész-ág
435 m
Déli új szakasz
3211 méter
összesen
Ez azt jelenti, hogy a Pál-völgyt-harlang hazánk
ötödik leghosszabb természetes barlangjává lépett
élű.
Az új barlangrészek vdzlaloi futdtam-morfo!ógiai
Jellemzés<*
A feltárt új szakaszok a Pál-völgyi-barlang koráb
ban ismert részeihez hasonlóan felső eocén nummuiiteses-discocy cl irtás mészkőben fejlődtek ki, illetve
két ponton felnyúlnak a fedőben települő bryozoás
márkiba, A kőzet dólése a szerkezeti egységre jel
lemző 20—30* DDK-I irányban, ez magyarázza
azt is, hogy a barlang —80 m-es végpontján sem
éri el a fékül képező triászt.
A barlang alaprajza egyértelműen mutatja a tek
tonikus prefürmációt. Míg azonban a régi részt

Cseppkőmedence és gazdag cseppkődisz
<i Paiokosság végén
(Hazslinnky T. jeh.J
meghatározzák az ÉNy—DK és ÉÉK—DDNy
csapásirányé törésvonalak, az új szakaszok törésrendszere jóval bonyolultabb. A régi rész egyes
törésvonalai
igy az Ötösök folyosója — Pincefolyosó vonala és a Színházterem — Vészkijárathasudék vonala — folytatódnak a decemberben
felfedezett szakaszban is. E szakasz legtágasabb
folyosói és terme? azonban már nem a Fenti irányok
mentén alakultak ki, hanem a marki mán jelent
kező, közel K —Ny osapésú törések mentén. így
a Tölcsér-folyosó
I.oljas-tcrcm — Hajós-terem
hatalmas omladéfcokkal elválasztott üregrendszere
is, amelyben a 25 m bosszú, 8 m széles, 12 m magas
Tollas-terem a barlang legnagyobb terme. A széles
főfolyosókat labirintusszerűen kötik össze keske
nyebb, JEÉNy—DDK irányú hasadéfcok,
A Térképész-ág felső szakaszán meg a régi fűtörcsirány érvényesül, a Lapos-terem felé vissza ka nyaroHellktttew-ierrm egyik érdekes képződménye
{ ffazilí/utky T, fe tv j

Érintetlen hófehér cseppkövek az új szakaszban
f Barzsák—Prágai feiv.)
dó rcszct viszont már a közel K —Ny irányú törések
határozzák meg,
A déli szakasz jellemző törésirúnya ismét eltérő,
három folyosója ÉK —DNy irányhan húzódik
A húrom szakasz feltűnő szerkezeti különbözőségére
a jelenlegi ismeretek alapján még nem tudunk
választ adni, ehhez a környék részletesebb tektonikai
vizsgálata $zükségcs.
A törésvonalak valószínűleg nemcsak hasadekként preformálták a járatokul. A folyosóit többsé
gének tetején — a Vtatyás-hcgyi-biirlánghoz hason
lóan - az anyakőzet hidrotermálisán bontott zónája
nyomozható. A törések mentén szélesebb-kcskenyebb sávban — még Feltehetőleg a miocén v u.kan iz
mus hatására — elkovásodott, fellazult kőzetanyag
megkönnyithette a barlangot később kialakító
hévizek munkáját.
A feltárt húrom iij szakasz arculatúban is külön
bözik egymástól, A Térképész-ó# folyosóit hatalmas
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omiadékok tagolják horizontálisan és vertikálisan
egyaránt, falai kopárak, gyakorlatilag cseppkőmentesek, oldásnyomok is csak néhány szűk járat
ban észlelhetők. E harlangszakasz jelenlegi kepének
kialakításában jelentős szerepe volt az utólagos om
lásoknak. Ezek jelentkezése azzal magyarázható,
hogy n szakasz közel fekszik a szé pvölgyi törésvonal
zónájához, amely mentén kisebb elmozdulások még
a holocén folyamán is történhettek.
A decemberben felfedezett szakasz jelleget tekintve
a barlang korábban ismert réveihez hasonlít. Sok
helyen, de főleg a keskenyebb járatokban a szokásos
uküvformáfc jelentkeznek, A bryozoás tnárgában
kifejlődött felső járatban (Álba Rcgia-folyoső)
viszont egymás mellett több, szinte szabályos kör
keresztmetszetű, réteglap mentén kioldódott, járható
méretű cső is található. A hévizes tevékenységet
jellegzetes ásvány kiválások is jelzik, Érdekei ezek
viszonylagos területi koncentráltsága; szánté kizáró
lag a Gyöngyös-folyosó-Tollas-terem térségére
korlátozódnak. Itt hatalmas tömbökké cementáló*
dotí kaldtlemezek, karfiolszerű kiválások és borsókövek egyaránt találhatóak, ha nem is a Szemldvúgy Ferenc-hegyi-bar lángok ra jellemző bőség
ben.
Az. aljzatot omjadék, durva törmelék, illetve
a közöltük felhalmozódott laza. barnássárga agyagos
kitöltés képezi, A barlangban több helyen, de leg
szembetűnőbben a Pcntaeon-ierembol szétágazó
járatokban figyelhetők meg a jelenlegi aljzat fűlött
2 - 3 m magasságban húzódó szinlők. Az egykori
kitöltés jelentős részének eltűnése legkézenfekvőb
ben a hévíztevékenység
kram Sándor által
i» Szcmlő- és Férc ne-hegyi-barlangok bizonyos jelen
ségei alapján feltételezett — szakaszosságával ma
gyarázható. Ugyanakkor a Szendvicsnél és a Nagy
Fal előtt található, egyértelműen felszínről, s még
csak nem is közvetlenül a barlang feletti területről
származó homok-és kavicsa nyug felszíni’vlzbcfotyást
jelez. Ennek mértékére és szerepére vonatkozóan
azonban csak részletes üledékvizsgábitok adhatnak
választ.
,-t legújabb, déli zsakasz legszembetűnőbb vonása,
hogy a tágas Folyosók, termek aljzatát hatalmas,
lapos agyagdombok alkotják. Az agyag helyenként
ugyan csak pár cm-es kéregként borítja az egykori
omladékos felszínt (Szeptariás-íolyoső vége), de pél
dául 8 GipsTes-folyosóbun egy megrogyott rész már
60 cm vastag rétegzett agyagsícl vényt tár fel.
Az agyagdombok felszíne a mélyebb részeken jelleg
zetes széptana? repedezettségü. A s/e pumákat ki
alakító kiszáradás! folyamat nem helyezhető e g y é r 
telműen a közelmúltba, hiszen egy helyen a repedé
seket mór cseppkőké reg tölti ki nagy fel liléién.
A Szeptár tu s - folyosó végén — mely egy ben a bar
lang legmélvebb pontja — 3 mT felületű, legalább
1,5 m mélységű kis tó található. A kb. 125 m Af,
szinten levő ló ugyan nem értékelhető közvetlen
kaniztvíznivóként, de ismerve a kőfejtőben levő
VITUK1 vizfígyelő kút rendellenesen magas adatait,
bizonyos összefüggés nem zárható ki, ezért a tó
szintjét rendszeresen mérni fogjuk.

Ulálagvs képződmények
A decemberben felfedezett szakasz cseppkőképződményeiben is hasonlít n régi rendszerhez,
de a cseppkövek épsége miatt gazdagabbnak tűnik
annál Többségük a folyosók* termek falát nagy
felületen borító cseppkőiétől yás c&aljzat! bekérgeződés, Né hinyuk szitáz, finom pornál honion, halott
nak nevezhető, nagyrészük azonban ma is elő,
fejlődő, Kisebb üregek, szőkébb járatok tetején
sűrűn álló fiatal sztalaki itok és keskeny cacppkőzászlök is mutatkoznak. Szíalagmitok gyakorlatilag
itt sincsenek:, egyedül a Hdiktit-tcrcmbcn all egy
számottevő képződmény, melyet a felfedezők Alpin*
oszlopnak neveztek e l Ez ROcm-es magasságával,
8 -1 5 cm-es átmérőjével a Budai-hegység barlang
jaiban egyedülálló méretű. A barlang több portiján
észlelhetők kisebb beliktUck, melyek elszórtan,
de viszonylag nagy felületekenjelentkeznek. A llelikdt-terem névadói viszont rtikászén. hihetetlenül
tagolt, tmk.'rszerücn elágazó képződmények. Né
melyik „bokor” átmérője eléri a 30 cm-t, a szélső
ágak j —4 rum vastagok. Sajnos ezek megközelítése
jelenleg még csak egy életveszélyesen instabil ojnladekon keresztül lehetséges,
A legújabb déli szakasz jellegzetes képződményei
a laza agyagos aljzaton kialakult i^ppköcaészék
és gyöngy fészkek, melyek mar a / előző szakasz
néhány pontján is jelentkeztek (Oyónevös-folynsój.
A különböző fejlettségű képződmények szemlélteik
at genetikát: magasról lecseppenő vízből, a laza
aljzaton tölcsére zéróén bevágodő mélyedésben kiváló
métzanyag alakítja ki ezeket. Egyes csészék szem
csék köré koncentrikusan kivált barlangi gyöngyö
ket is tartalmaznak, közöttük 3 cm átmérőjű is akad.
E csészék _ amint azt sajnos az előző szakasz kép
ződményeinél tapasztalnunk kel leit — még óvatos
közlekedés esetén is véglegesen károsodhatnak
a beléjük guraló agywhuflib)
eaéft megőrzé
sük csak megfelelően kijelölt jiróülvonal segítségével
lehetséges.
A Gipszes-folyosó és a Patakos-ág keskeny cscppkfimedrei, apró mésztufayáüai időszakos vízfolyá
sokról laníiskodnak. Színién agyagos aljzaton, inten
zív esepegések alatt talál hatók azok a óf>—R0 cm
átmérőjű vízmedencék, melyek aljai vastagon bont
ják hidegvízi ka leit rózsák. A kateitkivilás jelenleg
a tartó folyamatát Jelzik a vízfelszín vékony hártyái.
Ezek a kalcitos medencék hévizes barlangokban
ritkaságnak szánütanak.
Egyéb megfigyelések
A március végi táborozás során néhány műszeres
mérést is végeztünk. A hőmérséklet lO,4!!-!iakP
a páratartalom — az. alkalmazón psekhmméter
érzékenységi halárai következtében - gyakorlatilag
]00°/B-nak adódon, A CQ,< tartalom az egyna pi lenttartózkodás után beállott 0,1" ,-nál állandósult.
fielíktiles falrészkt a Bekcyterembtti
(Barnák—PrágaifelvJ

Érdekes a falak lokális, letörölhető fekete be
vonata, mely az eddigi elemzés szerint nem szerves
eredetű. A jelenség rtu r az első bejárások a Ika Imával
feltűnt a decemberi szakaszban ét a Térképészágban, viszont a Legújabb déli szakaszon teljesen
hiányzik.
Denevéreket egyesével több ponton észleltünk.
A S/eptáriáa-Myosó végén ialá Iható ürülékhalmok
és a Fal számtalan apró karom nyoma pedig arra
utal, hogy c legmélyebb részen telelnek nagy tömeg
ben az ül látók.
A déli szakasz kivételével a barlangot rendszeresen
látogatja valamilyen kiaragadozö, amint ezt külön
böző állagú ürülékmaratlványai, sót — a Tollaslerernben — kilépett ma Jártul lak alapján meg
ái lapíthattuk. Az ismeri barla ngbejára tfokjtól való
jelentős távolság miau feltételezhetjük, hogy « sza
kaszok — ember számára valószínűleg járhatat
lan — felszíni összeköttetéssel is rendelkeznek.
Végül az űj részek több omíadéfcö* végpontján
érezhető légmozgás, valamint u szerkezeti meggon
dolások is arra utalnak, hogy a Pál-völgyi-barlang
feltárása még nem fejeződött be
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of the Szemlő-hegyi or Ferenc-hegyi caves .The new
sections may be considered to be moderately rich
in stalactites or stalagmites, of which the helictite
group of shrublike habit is the most beautiful.
On the clayey bottom of the southernmost section
various kinds of cup-like coatings, nests of cave
pearls and water basins lined with cold-water calcite
are found. In the deepest part of the cave, at —80 m
depth compared to the entrance level, there is a pond
of 3 m2 surface area.
The length of the Pál-völgyi Cave, together with
the newly explored parts, is more than 3200 m,
thus the cave has now been promoted to the ránk
of the fifth longest cave of Hungary.

HOBblE nPOXO/JKH B nEUIEPE
nAJI— BÉJW b
üeinepa IlaJi-BéJiAb omm H3 öojiluihx nemep,
HaxozwmHxca Ha TeppHTopHH EynaneniTa. OŐHapyaceHa őbuia b 1904 r. npH pa3pa6oTKe KaMHa,
ao chx nop 3aperHCTpHpoBaHHaa ee AJiHHa b 1200 m
őwjia H3BecTHa c ABaAnaTwx roAOB.
H aaaToe b KOHue 1980 r. HHTeHCHBHoe HCCJieAoBaHHe Ha lo r h boctok o t chctcmw npHBeno k
HOBeHHIHM 3HaHHTeJIbHbIM BCKpblTHBM HaCTeŐ

Kalcitrózsás medence a Patakos-ágban
(Hazslinszky T.felv.)

NEW EXCAVATIONS
IN THE PÁL-VÖLGYI CAVE
The Pál-völgyi Cave is one of the large caves
occurring in the municipal area of Budapest.
Discovered during quarry operation in 1904,
it has an explored totál length of 1200 m known
since the 1920’s.
Started in laté 1980, intensive exploration led to
discovery of new cave stretches of considerable size
as south- and eastwards extensions of the cave.
The secondly mentioned extension comes already
20 to 25 m close to the neighbouring Mátyás-hegyi
Cave of 4500 length.
The new sections, like the already known parts
of the cave, were formed in Upper Eocéné limestone
being controlled by faults in the rock. The main
fracture lines, however, are different. Unlike the
earlier NW-SE and NNE-SSW directions, a nearly
E-W direction prevails in the middle stretch and
a NE-SW one in the southernmost part.
The thermal waters primarily responsible fór
the origin of the cave are characterized by precipitation (segregation) of minerals—calcite lamellae,
pisolites—, although nőt in an abundance typical
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nemepw. IIocjieAHHe npH6jiH3HJincb yace Ha 20—25
m k coceAHeő nemepe MaTbamxeAb ajihhoio
4500 m .
HoBbie nacTH nemepw, Kaic h paHee H3BecTHbie,
oöpa30BaJiHCb b BepxHeaoneHOBwx H3BecTHaicax h
onpeaeJieHbi jihhhbmh pa3pbiBHbix HapymeHHÉ
nopoA. TjiaBHbie HanpaBJieHHa pa3pbiBHbix HapyrneHHH, MeacAy npoaHM, otjihhhw , no cpaBHeHHio
c őoJiee paHHHMH HanpaBJieHHHMH C3IOB h C-CB
b cpeAHeö nacTH npeoÖJiaAaeT npn6jiH3HTejibHo
mnpoTHoe HanpaBJieHHe, a b caMoö k »khoh nacTH
— CB-I03 HanpaBneHHe.
nem epy Taicace oTJiHHaioT MHHepaJibHbie oöpa30BaHHa nepBHHHoá paöoTbi TepMaJibHbix b o a —
nnacTHHKH KaJibUHTa, KaMeHHbie roponmHbi —
xotb He b TaxoM 6oJibmoM KOJiHHecTBe, xapaKTephom nna nemepw CeMJié-xeAb hjih OepeHn-xenb.
B oTHomeHHH CTanarMHTo-CTaJiaKTHTOBbix oöpa30BaHHH HOBbie nacTH nemepw mohcho Ha3BaTb
cpenHeőoraTbiMH, Hanöojiee Kpaciraaa H3 hhx oAHa
KycToo6pa3Haa reJiHKTHTOBaa rpynna. B caMoö
kokhoh nacTH Ha xapaicrepHoő rjiHHHCTofi nononiBe
m o 3kho
BCTpeTHTb HeoöbiHHbie Haineo6pa3Hbie
HaneTbi, rHe3na nem epnoro aeeiviayra n BOAHbie
őacceöHbi, BbuioxceHHbie KaJibUHTOM xojioahwx
b o a . B HaHÖojiee rnyöoKoö TOAice nemepw, neacameü Ha 80 m HH5Ke BxoAa nemepw, HaxoAHTca
o3epo noBepxHOCTbio 3 k b .m .
iJjiim a nemepw IlaJi-BéJiAb BMecTe c hobwmh
BCKpbITbIMH HaCTHMH npeBblUiaeT 3200 M, TaKHM
oőpa30M OHa CTana naToö no oaepeAH cpeAH HanőoJiee ajihhhwx nemep CTpaHW.

