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ÚJABB JELENTŐS FELTÁRÁSOK 
A PÁL-VÖLGYI-BARLANGBAN

Kiss Attila—Takácsné Bolner Katalin

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A Bekey Imre Gábor barlangkutató csoport 1987 júniusa és novembere között 1900 m-t meghaladó új járat
szakaszt tárt fe l a Pál-völgyi-barláng DK-i részén. A rendszer 6415 m-es hosszával jelenleg Magyarország 
harmadik leghosszabb barlangja.

Az új szakaszokat főleg EK—DNy irányú, jellemző melegvizes oldásformákat mutató, tágas jölyosók alkot
ják, melyek a Háztetőig terjedő külsőbb részen erősen feltöltöttek, laposak, beljebb hasadékjellegűek. Ásvány
képződményeik közül kiemelkednek a hidrotermális hasadéküregeket kibélelő fenn-nőtt nagyméretű kalcit- 
kristályok és az egykori agyagfelszinek száradási repedéseit is megőrző, kiterjedt kalcitlemez-lerakódások ; 
cseppkőképződményeik között feltűnő a sztalagmitok viszonylag nagy száma.

A Pál-völgyi-barlangban 1981 februárjában— 
márciusában feltárt Térképész-ág közelsége a Má- 
tyás-hegyi-barlanghoz, járatainak azonos irányí
tottsága az első bizonyítékok voltak a két barlang 
azonos rendszerként való értelmezéséhez. Ennek 
alapján valószínűsíthetővé vált az is, hogy a két 
barlang által karéjba fogott területen, azaz az 1981 
áprilisában feltárt Déli-szakasz és a Mátyás-hegyi- 
barlang Természetbarát-szakasza között a járat
rendszernek folytatódnia kell. E feltételezett szakasz 
feltárására a Bekey Imre Gábor barlangkutató 
csoport 1981 óta a Pál-völgyi-barlang számos pont
ján tett kísérletet. Sorra történtek bontások a 
Kadié-terem, a Technikás-ág, a Hajós-terem DK-i, 
valamint a Zászlós-terem, illetve a Szeptáriás- 
folyosó kísérőjáratának ÉK-i végpontjain, ezek 
azonban jelentősebb eredményt nem hoztak, a 
munka az esetek többségében tovább-bonthatatlan 
omladékban állt le.

A feltárások története
A Szeptáriás-folyosó ÉK-i végpontjának intenzív 

kutatása 1986 elején kezdődött meg, itt az el
szűkülő folyosó kovásodott főtéje meredeken bu
kott az agyagos-törmelékes kitöltés szintje alá. 
A főte vonalát követve, mintegy 2,5 m-es szint
süllyesztés és 13 m hosszúságú teljesen feltöltött 
szakasz átbontása után az első levegős járatrész, egy 
omladékkal feltöltött keresztárat 1987 márciusában 
nyílott meg. Az omladék felsőbb, nyitottabb szaka
szába, majd onnan egy tágasabb, felharapódzással

kialakult üregrészbe, a Húsvét-terembe április 20-án 
jutottunk be. A kutatást előbb az omlásveszélyes 
„feltárókürtő” helyett egy biztonságosabb meg
közelítési lehetőség érdekében a Húsvét-terem ÉNy-i 
végpontján folytattuk, ez a munka azonban június 
közepére kilátástalanná vált.

így június 16-án. nyári kutatótáborunk negyedik 
napján a terem DK-i, az omladék középső részéből 
megközelíthető folytatását vettük alaposabban 
szemügyre, ahol a kipergett laza kovaanyag és az 
oldalfal aláhajlása között keskeny légrés mutatko
zott. Rövid munka után kiderült, hogy a légréssé 
szűkülő szakasz csupán kapu, amely mögött tága
sabb üregrész sötétlik! 220 méternyi összefüggő 
járatszakasz tárult fel: egy, a Szeptáriás-folyosóval 
párhuzamos, viszonylag tágas főfolyosó, EK-i és 
DNy-i végén egy-egy nagyobb teremmel — a Szabó 
György-teremmel, illetve a Táncteremmel — és 
kisebb oldaljáratokkal, mint pl. a 30 m hosszban 
DK felé tartó Gyertyás-ág. Már az első bejárás 
során nyilvánvaló volt, hogy e feltárással a Pál- 
völgyi-barlang behozta a Mátyás-hegyi-barlang 
százméternyi előnyét, s az ország harmadik leg
hosszabb barlangjává lépett elő. A „dobogós helye
zés” tiszteletére az új szakasz főfolyosója a Bronz- 
folyosó elnevezést kapta.

Az elkövetkező napok további sikereket hoztak: 
az új részek vázlatos felmérése egy biztonságos 
megközelítési lehetőséget nyújtó átjárót is eredmé
nyezett a Szeptáriás-folyosó „farkának” becézett 
kis kísérőjárat felől, melynek átbontása június 18-án
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történt meg. Június 19-én a Szabó György-terem 
karzatáról nyíló kis oldaljáratot eltorlaszoló, hatal
mas leszakadt kalcitlemez-tömb elmozdításával 
újabb tágas, csarnokszerűen felmagasodó, É—D 
irányú, intenzíven csepegő terem, a Csurgatórium 
tárult fel. Június 20-án, a terem vázlatos felmérése 
során a K-i falban kifutó kovazónát vettünk észre, 
tövében keskeny légréssel. Pár perces bontással 
kb. 20 m-es, erősen feltöltött járat nyílt meg, mely
nek légréssé laposodó végpontját agyagos kitöltésen 
nyugvó lemezes omladék szűkítette le, de a határo
zott, elmenő légáramlás folytatást sejtetett.

A nyár folyamán a légrést fokozatosan kúszható 
méretűvé tágítottuk. Mintegy 5 m után a szelvényt 
kitöltő kőzetlapokat cseppkőkéreg fogta össze, erő
sen nehezítve a szűk térben a munkát, de újabb 
biztató jelként frissnek tűnő denevérguanót fedez
tünk fel a köveken elhintve. Augusztus 21-én végül 
egy kimozdított kőtömb az utolsónak bizonyult: 
mögötte újabb, 280 m hosszban bejárható barlang- 
szakasz húzódott, mellyel a Pál-völgyi-barlang 
— a Budai-hegység barlangjai közül elsőként — már 
az 5 km-t is meghaladta! E szakaszt lényegében két 
tágas, párhuzamos, ÉK felé tartó folyosó — az I. és 
II. vágány — alkotta, az első végpontján hatalmas, 
főteleszakadás-jellegű omladékkal, a második végén 
rövid keresztjárattal, melyet KDK-en szintén le
szakadt omladéktömbökből álló torlasz — a Beton
fal — zárt le. Itt szeptember 6-án bontással 50 m 
hosszúságú, továbbkutatásra nem túl kecsegtető 
járatszakaszt tártunk fel a szálkőfal és az omladék 
határán.

Az I. vágány végomladékának részletes átvizsgá
lására szeptember 27-én került sor. Az omladék 
alsóbb szintjének blokkjai között továbbvezető út 
nem mutatkozott, az omladékhegy tetejére fel
kapaszkodva azonban kiderült, hogy itt a járat 
nem záródott le teljesen. A mintegy 80 m2 felületen, 
réteglap mentén leszakadt tömeg és a főte között 
20—30 cm magasságú, ferde rés maradt, amelyben 
az előrehatolást csak kisebb kőlapok gátolták. 
A Háztetőt sikerült hamarosan átjárhatóvá tenni,

A Háztető (Hemrich F. felvétele)

s a folytatásában tágas folyosó nyílt meg. Az újabb 
230 méteres feltárás szinte nem is remélt távlatokat 
nyitott meg számunkra, hiszen a 120 m hosszban 
ÉK felé tartó VB-folyosó és a már régebben ismert 
barlangrészek által körbezárt 150x200 m kiterje
désű „fehér folt” további jelentős feltárások lehető
ségét sejttette, s a folyosót lezáró Karfiol-terem 
melletti Csillag-teremből kiinduló párhuzamos kis 
hasadékok rendszere — megközelítve a Mátyás
hegyi-barlang Természetbarát-szakaszát — újból 
„élessé” tették a két barlang összekötésének lehető
ségét.

Az elkövetkező öt hétvégén egymást követték a 
szerencsés feltárások, s a „fehér folt” fokozatosan 
kisebbedéit. Október 4-én 340 m-rel növekedett a 
barlang hossza: a VB-folyosó hátsó szakaszán nyíló 
oldalhasadékból két további, párhuzamos hasadék- 
ba jutottunk, a Karfiol-terem átvizsgálása során 
pedig az omladéktömbök között átjárót találva be
jutottunk a 30 m hosszúságú, átl. 10 m szélességű 
Titanic-terembe, amelynek É-i falából egy oldal
járaton keresztül újabb ÉK—DNy irányú folyosó, 
a Vigasz-ág tárult fel.

Október 11-én a Titanic-termet Ny-on lezáró om
ladék átvizsgálása következett — itt is csupán 
néhány kő elmozdítására volt szükség, és máris 
haladhattunk tovább az ismeretlenbe. Ez alkalom
mal 315 m-es új szakaszt járhattunk be: a nyíl
egyenesen NyDNy felé tartó Százkettes-folyosót, 
végén a cseppköves Schőnviszky-teremmel, és két 
további ÉK—DNy irányú folyosószakaszt (a Kávé
házat és az Óriáskiflit), melyeket magasba nyúló, 
ÉNy, ill. É felé tartó keresztáratok — a Kanyon és 
a Kis-Kanyon — kapcsoltak össze; mindezekkel a 
Pál-völgyi-barlang hossza már a 6 km-t is meg
haladta!

Október 18-án a Kávéház ÉK-i, magasan nyíló 
folytatásaként sikerült egy újabb 50 m-es folyosó- 
szakaszt feltárni, október 25-én pedig a Vigasz-ág 
DNy-i végpontján az aláhajló fal alatti kitöltés meg
bontásával egy párhuzamos, ÉK felé tartó, 50 m-nyi, 
aljzati képződményekben gazdag járatba — a Balett- 
intézetbe — jutottunk be. November 1-én ennek vég
pontján is továbbjutás történt; az elszűkülő járatot 
eltorlaszoló kő- és kalcitlemez-tömbök megbontásá
val feltárult a Kalcit-galéria és két további párhu
zamos, ÉK—DNy irányú, hasadékjellegű folyosó, 
újabb 100 m-es összhosszúsággal.

Az év utolsó feltárása december 20-án volt, a 
Vigasz-ág ÉK-i végpontja előtt kiágazó kis hasadék- 
ból egy párhuzamos, 30 m-nyi folyosószakaszba 
jutottunk, melynek ÉK-i vége jelenleg a Mátyás
hegyi-barlang Természetbarát-szakaszát leginkább 
megközelítő végpont.

Az 1987. évi feltárás-sorozat csoportunk 18 tagja 
és 7 vendégünk számára tette lehetővé az „első 
bejárások” élményét; a legtöbb feltárásban részt
vevők a szerzők mellett Fritz Zsolt, Genersich 
György, Lénárd András, Müller Ernő, Müller Judit, 
Pa/kovics Gábor és Tóth Attila voltak.

Az új szakaszok gyors (rendszerint a feltárást 
követő napon vagy akár azzal egyidejűleg, dm-es 
pontosságú hossz- és kézi irányméréssel, tájékozó-
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Bejárót

MÁTYÁS-  HEGYI
BARLANG

PÁL- VÖLGYI -BAR LÁNG

Schonviszky- terem

Az 1987. évi feltárások (kontúrvonallal) elhelyezkedése a régebbi részekhez és a Mátyás-hegyi-barlanghoz
(feketével) képest. Szerkesztette: Takácsné Bolner K.
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dási céllal elvégzett) vázlatos felmérése mellett a 
részletes térképezés november 8-án kezdődött meg. 
A Vigasz-ág ÉK-i végponijáig elvégzett függőkom- 
paszos-fokíves mérés a mintegy 500 m hosszúságú 
fő poligonvonalon a vázlatos felméréshez képest 
csupán 10 m-es, vetületi rövidülésből származó hibát 
jelzett, igazolva az ilyen jellegű gyors felvételezés 
létjogosultságát. A már feltérképezett új szakaszok 
hossza 750 m, a még csak vázlatosan felmért részeké 
1069 m, míg a további becsült járathossz minimáli
san 100 m; mindezekkel a Pál-völgyi-barlang ismert 
hossza 1987 végén összesen 6415 m.

Az új feltárásokkal a barlang alapterülete 
60 000 m2-ről 100 000 m2-re, legnagyobb horizontá
lis kiterjedése 330 m-ről 500 m-re növekedelt.

Az új szakaszok földtani-morfológiai 
jellemzése, képződményei

A Pál-völgyi-barlang újonnan felfedezett szaka
szainak befoglaló kőzete — az eddigi részek zöméhez 
hasonlóan — a felső-eocén nummuliteszes-diszko-

A Százkettes folyosó DNy-i vége 
( Bor zsák P. felvétele )

ciklinás mészkő. Az eocén mészkő feküjét alkotó 
triász tűzköves mészkő még abban, a VB-folyosótól 
DK-re húzódó hasadékban sem tárul fel, amelynek 
mélypontja 23 m-rel nyúlik a fő kioldási szint alá. 
A befoglaló kőzet ősmaradványai helyenként igen 
jó megtartásban preparálódtak ki a barlangfalakon, 
a gyakori fésűskagylók mellett a Vigasz-ágban 
nagyméretű Bryozoa-telepek, a Balettintézet térsé
gében pedig egyéb kagylófajok — Spondylus (?), 
Ostrea — is előfordulnak.

Az új szakaszok tektonikus preformár iájában 
az ÉK—DNy és KÉK—NyDNy csapásirányú 
törések dominálnak, a merőleges, ÉNy—DK irányú 
járatok — főleg a Háztető mögötti, „belső” szaka
szon — teljességgel alárendeltek. Itt 100 m hosz- 
szúságú folyosószakaszok húzódnak egymással pár
huzamosan kioldott keresztjáratok nélkül, így 
ebből a szempontból e részek sokkal inkább a Déli
szakasszal mutatnak rokonságot, mint a közelebbi 
Decemberi-szakasszal. Ugyanakkor a Déli-szakasz 
szintbeli elhelyezkedésének É felé magasodó ten
denciája a Háztető mögött megszűnik, a VB-fo- 
lyosó—Vigasz-ág vonala gyakorlatilag azonos szint
ben, 150—160 m Bf. között alakult ki. Hz, vagyis az 
pzonos szintű járatszakaszok ÉK—DNy irányú 
pásztákban való elhelyezkedése viszont a barlang 
felsőbb szakaszaira (Decemberi-szakasz, Negyedik 
Negyed, Régi Rész) jellemző.

Jellegüket, arculatukat tekintve az újonnan feltárt 
szakaszok a Háztetőig terjedő, „külsőbb” részeken 
a Déli-szakaszhoz hasonlóak, a széles folyosók 
erősen feltöltöttek, laposak. A Háztető mögötti, 
„belső” részeken a hasadékjelleg már erősebben 
érvényesül, itt a járatok magassága többnyire meg
haladja szélességüket, s néhány jelentős függőleges 
kiterjedésű folyosó is előfordul.

A barlangrendszer kioldódása előtti, utóvulkáni- 
hidrotermális tevékenységhez kapcsolhatóan a jára
tok zömének főtéjében végigkövethető az átalakult, 
elkovásodott zóna, melynek kipergett anyaga az 
aljzati kitöltés jelentős részét alkotja. A kovás zónák 
kipergése általában csak kevéssé módosította a ki
oldott járatszelvények kontúrvonalát, de helyenként 
a kipergett kovaanyag teljesen kitölti az eredeti 
oldott szelvényrészt, — így például a VB-folyosótól 
DK-re levő második hasadékban. A legszélesebb 
kovásodás (3—4 m) a Húsvét-teremben és a Vigasz
ág ÉK-i végével párhuzamosan futó járatban talál
ható, itt a kova kipergése helyett — valószínűleg 
a túl nagy fesztávolság miatt — a kovazóna tömbös 
felharapódzása figyelhető meg.

A hidrotermális ásványkiválások közül a barit 
kb. 1,5 cm élhosszúságú táblákban jelenik meg a 
Háztető omladékának kezdetén, több m2-es felüle
ten. Apróbb, pár mm-es baritkristályok észlelhetők 
a Vigasz-ág ÉK-i végével párhuzamosan futó járat
ban a kovazóna középvonalában, valamint a Szabó 
György-terem „kristálypincéjének” kalcitkristályai- 
ra települve. A nagyméretű, fenn-nőtt „farkasfog”- 
kalcitok részben repedéskitöltésként (I. vágány, 
VB-folyosó eleje, Kanyon), részben pedig kristály
üregeket, „drúzákat” alkotva jelennek meg (VB-
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A Kalcit-galéria bejárata (Sághi I. felvétele)

folyosóval párhuzamos mély hasadék). A II. vágány 
ÉNy-i oldalában, illetve a Szabó György-terem 
„kristálypincéjében” viszont a kalcitok 1, ill. 
1,5 m-re kiszélesedő, kb. 3 m hosszúságú hasadék- 
üregek falait és aljzatát bélelik; tudomásunk szerint 
a Rózsadomb térségében ezek az első konkrét bizo
nyítékok arra, hogy már a hidrotermális fázis is 
hozott létre ember számára is járható méretű bar
langüregeket.

A járathálózatot kialakító langyos-meleg karszt
vizek munkáját jelző oldásformák közül az üstös- 
öblös formaelemek a meghatározók, ezek az omla- 
dékzónák kivételével szinte mindenütt megtalálha
tók. A legszebb, legerőteljesebben tagolt falfelületek 
a Szabó György-teremben, a II. vágány és a VB- 
folyosó hátsó szakaszain, valamint a Vígasz-ág be
járati részén alakultak ki.

A jellegzetes melegvizes kiválások közül a leg
nagyobb tömegben a kalcitlemezek fordulnak elő. 
Ezek a jelenlegi kitöltési szint felett 1—3 m magas
ságban helyezkednek el, a VB-folyosó végén és a 
Karfiol-teremben fél m-ig terjedő szélességű párká
nyokat, a Szabó György-teremben pár m hosszúsá
gú álmennyezetet alkotva. A Kalcit-galéria 20 m-es, 
átl. 3 m szélességű folyosóját pedig teljes hosszában 
két szintre tagolja a mintegy 60 cm vastagságú ki
válás. Itt a nagy fesztáv ellenére az összecementáló- 
dott kalcitlemezek nemcsak önsúlyukat bírják el, 
hanem a mennyezetről leszakadt jelentős omladék- 
tömeget is.

Egyes kalcitlemez-előfordulások egyértelműen bi
zonyítják, hogy lerakódásuk egykori aljzati kitöltés
re történt. A Karfiol-terem kalcitlemez-párkányá
nak alján összecementált kőzettörmelék-darabok 
figyelhetők meg; a Kalcit-galéria kalcittömegének 
alján pedig olyan, sokszög-alakzatot formáló, ki

emelkedő bordák találhatók, melyek az egykori 
agyagos aljzat száradási repedéseit őrizték meg. 
Ez az egykori agyagfelszín azonban egyben azt is 
bizonyítja, hogy — legalábbis itt — az üregkioldó
dás és a kalcitlemezek lerakódása két különböző 
hidrológiai fázisban, egy száraz periódussal tagoltan 
történt, hiszen a kalcitlemezek lerakódása előtt ki
alakult száradási repedések csak szárazra került 
járatokban jöhettek létre!

A kalcitlemezek fölött a VB-folyosóban, a Kar
fiol-teremben és a Kalcit-galériában 5—15 cm vas
tagságú, fehér, karfiolszerű kiválásiípus figyelhető 
meg, e „karfiolok” felületét azonban nem apró 
gömböcskék, hanem önálló kristályformával ren
delkező halmazok alkolják. Valószínűnek tartjuk, 
hogy a kiválásokat lerakó víz hőfoka a Pál-völgyi- 
barlang esetében alacsonyabb volt valamivel, mint 
a Szemlő- vagy a Ferenc-hegyi-barlangok típusos 
képződményeit lerakó vizeké, s az itteni „szögletes” 
borsókövek (pl. a Decemberi-szakasz Gyöngyös- 
folyosójában) és karfiolok már eredetileg is kalcit- 
ként rakódtak le.

Az új szakaszok cseppkőképződményei az eddigi 
tapasztalatokkal megegyezően a rendszer bizonyos 
pontjaira koncentrálódnak, s így gyakorlatilag 
cseppkőmentes szakaszok váltakoznak cseppkő
díszes részekkel. A leggyakoribbak a lefolyások, 
aljzati bekérgezések és a kisebb sztalaktitok, de a 
régebben ismert részekkel ellentétben itt viszonylag 
sok sztalagmit is található. A legnagyobb a Gyer- 
tyás-ág névadó, méternyi karcsú állócseppköve, de 
szépen fejlett, 20—50 cm-es példányok vannak az
I. vágány ÉK-i végén és a VB-folyosó kezdeti sza
kaszain is. Több helyen cseppkőzászlók alakultak 
ki, ezek közül kiemelkedik az I. vágány két, szépen 
sávozott-redőzött zászlója.
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A laza aljzati kitöltésben gyakoriak a kicsepegé- 
sek, a bekérgezés nélküli, mély „kutak” a cseppkő
mentes részeken is előfordulnak (pl. Százkettes- 
folyosó). A cseppköves szakaszokon a bekérgezett 
kicsepegések egy részét hidegvízi kalcitkristályok 
bélelik; a legnagyobb, mintegy 30 cm átmérőjű 
„kristálymedence” a Bronz-folyosóban található, 
a II. vágányon pedig kisebb medencék sora alakult 
ki a főte repedéseinek vonalában. A Schőnviszky- 
terem nagy cseppkőlefolyásáról leszivárgó vizekből 
a mögötte levő elszűkülő hasadékban kristály- 
tiszta, kalcitkiválásos, mintegy 50 cm mélységű 
tavacska gyülemlett fel.

A cseppkőképződmények közül említésre méltók 
továbbá a VB-folyosó kezdeti szakaszán található 
heliktitek, itt az aláhajló ÉNy-i falon a gyakoribb 
zömök, kampós formák mellett vékony, áttetsző, 
csavarodott vagy tőrszerűen előremeredő, 10 cm-t 
is elérő példányok fordulnak elő.

Az új szakaszok — leszámítva egy-két feltöltött 
kuszodát, illetve az omladékzónákat — viszonylag 
könnyen járhatók. A természetes állapot minél telje
sebb megőrzését, az eredeti üledékfelszínek és az 
aljzati képződmények védelmét — az 1981 óta 
követett gyakorlatnak megfelelően — kijelölt járó
ösvények biztosítják.

A feltáró kutatások 1988-ban három irányba 
folytatódnak. Elsőként rövidebb összeköttetést 
szeretnénk teremteni az új részekkel a Térképész-ág,

esetleg a Technikás-ág felől, a végpontok meg
közelítéséhez szükséges jelentős távolság és idő 
lecsökkentése érdekében. Folytatódik az ÉK-i, a 
Mátyás-hegyi-barlang Természetbarát-szakasza felé 
irányuló végpontok kutatása is, igaz, az elszűkülő, 
valószínűleg részben a felszínről bemosott üledé
kekkel feltöltött hasadékok nem ígérnek közeli 
sikert. Jelentősebb ismeretlen járatok létezése első
sorban DNy, esetleg DK felé valószínűsíthető, ezek 
feltárásához viszont valamelyik D-i végpont omla
dékán kellene áttörnünk.

Kiss Attila 
Budapest
Darvas József u. 29. 
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Takácsné Bolner Katalin
Budapest
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1013
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NEW IMPORTANT EXPLORATIONS IN THE PÁL-VÖLGY CAVE
The Pál-völgy cave is one of the five large caves 

of hydrothermal origin found under Budapest. Its 
first seclions were discovered as early as 1904, bút 
most of the passages have been known since 1980.

The position of the seclions explored in 1981 and 
the orientál ion of passages supported the assumption 
that E of the explored parts further passages may 
have led towards the neighbouring Mátyás-hegy cave. 
This suspected cave seciion was first entered intő in 
June 1987, through opening a 13 m passage at whole 
length. Un'il November altogether 1900m of new pas
sage system had been reveiJed in five stages. This 
gave 6415 m known length to the Pál-völgy cave 
and made it the third longest cave in Hungary. The 
recenily explored seclions were mapped in outline 
and 750 m of them have been surveyed in detail.

In their natúré and face the newly explored parts 
are nőt fundamentally different from those which 
became known earlier. They were formed in Upper 
Eocéné limestone with fossils (bivalves, echinoids 
and protozoa) clearly visible on the walls. The di- 
reciion of the main passages are controlled by 
NE-SW and ENE-WSW faultlines. In the S, lower- 
lying parts the passages are strongly infilled and 
fiat, while towards NE they tend to be higher, 
following cracks. Their widlh locally reaches 8— 
10 m. The new seclions, disregarding somé narrow 
and collapsed sites, are relaiively easily passable.

Postvolcanic aclivity, hydrothermal phenomena, 
predaling cave formádon, are well documented in

the cave. Along the controlling faults the rock is 
sílifted and the loose, siliceous matériái has been 
shattered to produce very characteristic passage 
profiles. Among hydrothermal minerals the ’dog- 
teeth’ calcites, lining crack hollows of somé metres 
length, attest to the opening of hollows passable 
by mán even in this early phase.

The activity of lukewarm-warm karst waters, 
forming the cave, is indicated by solulional walls 
with abundant spherical kettles and by characteristic 
mineral precipitations. The largest amount of them 
is presented by calcite plates forming terraces of 
somé dozens of centimetres width and in one piacé 
producing a false ceiííng of about 60 m2 area. At 
the bottom of the heaps of calcite plates desiccation 
creacks are preserved. They provide unambiguous 
evidence nőt only to their accumulation on the one- 
time floor, bút alsó to the existence of a dry spell 
(at least in that locality) between the hydrological 
phases of solution and precipitation. Above the 
calcite plates cauliflower-like or botryoidal preci
pitations are visible and their surfaces are covered 
with clusters of independent crystals. The basic 
types of these formations are of spheroidal structure 
(e.g. in the Szemlő-hegy cave), they are assumed to 
have precipitated originally as aragonites. The 
difference in the case of the Pál-völgy cave is prob- 
ably due to lower water temperature, and, conse- 
quently, precipitation of calcite in the first piacé as 
well.
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