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A PÁL-VÖLGYI-BARLA N GRENDSZER SZÜLETÉSE

Előzmények
2001. december 2-án, a Pál-völgyi- és a Mátyás-hegyi-barlang összekötésének estéjén a Bekey Imre 

Gábor Barlangkutató Csoport tagjai még nem gondoltak arra, hogy tíz évvel később egy újabb nagy 
barlangrendszerrel köthetik össze barlangjukat.

2008. július 21-én a Barit- és a Papp Ferenc Barlangkutató Csoportnak sikerült bejutnia a Harcsaszá- 
jú-barlang új, tágas, több kilométer hosszúságú járathálózatába. A következő év novemberében a Szabó 
József Barlangkutató Csoport a kőfejtő szemközti sarkában nyíló Hideg-lyuk folytatását tárta fel szintén

r
több kilométer hosszan. A két, önállóan sem kisméretű barlangot 2010. március 6-án kötötték össze. így 
született meg a Bagyura-barlangot, a Kis hideg-lyukat, a Harcsaszájú-barlangot és a Hideg-lyukat magá
ba foglaló barlangrendszer, amely a 8 km-t meghaladó hosszával Magyarország 4. leghosszabb barlangja
lett. Mivel ennek a frissen felfedezett barlangrendszernek a DNy-i végpontjai jelentősen megközelítették

*
a Pál-völgyi-barlang néhány EK-i járatvégét, érdemesnek tűnt elgondolkoznunk a két rendszer összekö
tésének lehetőségein.

Az első próbálkozások
2010. második felétől a Pál-völgyi-kőfejtő barlangjait kutató három csoport (Barit, Bekey, Szabó Jó

zsef) szoros együttműködésben kezdte meg a munkát, gyakran vegyes csapatokat alkotva „egymás bar-
r r

lángjaiban” dolgozva. Először a Pál-völgyi-barlang E-i, EK-i végpontjait, valamint a Harcsaszájú-barlang 
„Pál közeli” szakaszát vizsgáltuk át. A számos terepbejárás és próbabontás azonban kevés sikert hozott.

2011. januárjában ismét elkezdtük -  a már korábban is kutatott -  a Meseország mögött DNy-ra, 40 mé
terre található végponton a munkát. Az itt bontott hasadék 305°-os iránya pontosan az innen 220-240 m 
távolságra lévő Harcsaszájú-barlang felé mutatott. Sajnos egyre körülményesebb lett a végponton kiter
melt anyag deponálása, ezért itt átmenetileg befejeztük a kutatást.

2011. május 2-án kezdtük el az Ötösök-folyosójából nyíló Kis-körforgalom bontását. A járatot alkotó 
két hasadék találkozásánál a talpat kitöltő agyagban süllyesztettünk egy 1 m átmérőjű kutatóaknát. 1,5 m 
mélységben vízszintesen folytattuk a bontást, a hasadék DK-i irányát követve. Itt egy 5 m hosszú lapos, 
levegős járatba jutottunk, melynek főtéjét összecementálódott omladék és cseppkőtörmelék alkotta. Ab
ban bíztunk, hogy ebben az irányban tovább haladva találunk egy kereszthasadékot, amely harántolja 
a Meseország mögötti bontásunk járatát. Elhatároztuk, hogy ahelyett, hogy a járat talpszintjét süllyeszt
jük, inkább megpróbáljuk áttörni a főte kemény törmelékét.

Négy műszak alatt vésőgéppel 1,2 m magasságig jutottunk felfelé a rendkívül kemény főtében. Jú
nius 12-én a főte vésése közben egy ponton egyre lazább lett az omladék, keskeny rések nyíltak meg 
a tömbök között és a légáramlás is megindult. Feszítővassal sikerült áttörni az omladékot, és bejutottunk

r

egy 60 m hosszú, ENy-DK-i irányú, cseppkövekkel gazdagon díszített folyosóba (Hat barát-folyosó),
r

melynek ENy-i végén egy 14 x 9 m alapterületű terem található. Ez a terem a „Csepp-kőtemető” nevet 
kapta, a talpát borító nagy mennyiségű, lehullott cseppkőtörmelékről, melyekre sok helyen fiatal, „élő” 
sztalagmitok települtek.

r

A Cseppkőtemető ENy-i oldalában tovább futó keskeny, oldott falú hasadékban június 16-án kezdtük 
meg a bontást. Reményeink szerint itt párhuzamos irányban tudunk haladni a barlang Kiskarácsony-ágával
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és a Harcsaszájú-barlang főirányával, és egy esetleges kereszthasadékon keresztül meg tudjuk közelíteni 
a szomszédos barlang nyugati zónájának egyik járatát.

A bontás az első 4-5 méteren keresztül jó ütemben zajlott, laza száraz kitöltésben haladtunk előre, 
melyből kisebb omladéktömbök, cseppkőtöredékek és kalcitlemez darabok kerültek elő. 5 méternyi bon
tás után ismét bekényszerültünk egy rendkívül kemény, összecementálódott törmelék alkotta főte alá. 
Az év végéig mindössze 4-5 métert sikerült előrejutnunk a kemény kitöltésben.

Az Ötösök-folyosója ÉNy-i végpontjának kutatása egy időben kezdődött a Kis körforgalom bontá
sával. A Szabó József csoport tagjai terepbejárásuk után tájékoztattak minket, hogy a folyosót lezáró 
omladék mögötti oldott falú járatvég könnyen bontható, és 313°-os irányával egyenesen rámutat a Har
csaszájú-barlang egyik végpontjára, amely mindössze 53 m-re helyezkedik el az adott ponttól.

A Pál-völgyi-kőfejtő barlangjait kutató három csoport tagjaiból álló vegyes csapat megkezdte a vég
pont bontását. Viszonylag kevés munkával sikerült átbontanunk a szűkületet, és bejutottunk egy 15 m 
hosszúságú, tágas folyosóba, melynek végét omladéktömbök zárták el. Az újonnan felfedezett járat 
a „Kuttyogtató” nevet kapta -  utalva a harcsa horgászatánál használatos segédeszközre.

Két hétvége alatt sikerült az omladékot átbontani, amely mögött egy nagyon szép, cscppköves járat
ba jutottunk, melynek végpontját több műszakon keresztül bontottuk, de az fokozatosan elszükiilt, ezért 
ezen a ponton be kellett fejeznünk a kutatást.

A siker küszöbén
/

Ezekkel a munkákkal párhuzamosan végeztük a Bekey-folyosó E-i falából nyíló Nyomdászprés kuta
tását is. Mivel ennek a végpontnak a megközelítése néhány szűk szakasz miatt rendkívül lassú és nehéz
kes volt, először a járat kezdete mögött 12 m-el kiástunk egy 3 m magas kürtőt. Ezen keresztül sikerült 
kikerülnünk a korábban használt szűk részeket és jelentősen megkönnyítettük a közlekedést.

A végponton viszonylag kevés munkával sikerült bejutnunk néhány kisebb oldalágba, melyekben 
több műszak alatt sem sikerült továbbjutnunk. Ekkor jött az az ötlet a Szabó József csoport tagjaitól,

r

hogy ne a Harcsaszájú-barlang irányába próbáljunk haladni, hanem EK-i irányba, a 15 m távolságra 
lévő Kis hideg-lyuk felé, amelyen keresztül valószínűleg könnyebben megtaláljuk az összeköttetést.

Egy nagyon szűk, jellegtelen hasadék tűnt erre a célra a legmegfelelőbbnek. Az iránya (48°) ideális 
volt, ezért el is kezdtük benne a munkát. Amennyire lehetett, kitágítottuk az elejét, majd elkezdtük kiásni 
belőle az agyagot, amellyel teljes szelvényben ki volt töltve. Később, amikor létrejött az összeköttetés, 
ez az oldaljárat kapta a Meta-folyosó nevet.

A végponton kitermelt kitöltés elhelyezése egyre nehezebbé vált, mivel az egész barlangszakasz szűk 
járatokból állt. Több kisebb depót kellett kialakítanunk, amelyek közt rendszeresen vándoroltattuk az anya
got. Gyakran 14-15 emberre volt szükség a depók áthelyezéséhez.

Október 28-30. között rendezte meg a Bekey, Barit, Szabó József és Papp Ferenc csoport a Szép
völgyi kutatótábort. A több, mint száz résztvevő hatalmas lendületet adott a munkának. Többek között 
sikerült megoldanunk, hogy a depók tartalmát a barlang kiépített részén keresztül egészen a felszínre 
hordjuk. Ez alatt a három nap alatt, a lelkes résztvevők segítségével több hónapnyi munkát sikerült elvé
gezni. A tábor után is folyamatosan dolgoztunk az oldalág tágításán, bontásán.

Megszületik Magyarország leghosszabb barlangrendszere
November közepén terepbejárás során felmértük a Kis-hideg-lyuk végpontjában rejlő lehetőségeket. 

Az ott lévő életveszélyes omladék láttán azonnal megértettük, hogy miért hagyott fel itt a kutatással 
a Barit csoport. Feltehetően a bánya művelése során végzett robbantások miatt dőlt össze a járat, és 
a tetejébe még kapott egy jó nagy adag bányameddőt. A terepbejárás során viszont a kőfejtő falán meg
találtuk a Kis hideg-lyuk törésének a folytatását (a bányászok e mentén fejtették le a hegyet). A kőfejtő 
falában, az elbányászott járat egyetlen megmaradt oldalában egy gömbfülke-sort vettünk észre, amely
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A Méta-folyosó bejáratának bontása 
(foto: Fritz Zsolt)

Az „ első kézfogás ” 
(foto: Pólyák Adám)

agyaggá és törmelékkel volt kitöltve. Erről hamar kiderült, hogy egy DNy-i irányú keresztfolyosó eleje, 
és nagyjából a Nyomdászprés végpontjára mutat.

Még aznap este elkezdődött a bányafalon lévő gömbfLilke-sor bontása. Ezt a munkát főként a Szabó 
József csoport tagjai végezték, némi Bekey-s segítséggel. Két hét alatt sikerült kibontani a bejárati részt, 
amely mögött egy szűkület után egy kisebb oldott falú termecske következett. Ennek a teremnek a hátsó 
falában feltárult egy rendkívül szűk járat, amely összeköttetésben áll a Nyomdászprés végpontjának álta
lunk bontott oldalával.

2011. december 11. 14.00 óra: megvan az ország leghosszabb barlangja, az öröm határtalan...
(fo to: Fritz Zso 11)
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Ettől kezdve mindkét oldalról folyt az összekötő járat bontása. A munka elsősorban vésésből, a szű
kület tágításából állt. A Nyomdászprés felől hamarosan sikerült bejutni annak a hasadéknak a tetejébe, 
amely végén az „átjáró” szűkülete rejlik. Néhány nagyobb omladék-tömb kipiszkálása után már le lehe
tett bújni a hasadék aljára. Ekkor már áthallatszott a másik brigád zaja. A rettenetesen szűk munkahelyen 
csak centiméterenként lehetett előrejutni. Nemsokára már beszélgetni is lehetett a túloldalon dolgozók
kal. Eközben a Szabó József csoportnak sikerült átbontani az összekötő járat bejárati részét a Kis hideg
lyukkal, egyiküknek sikerült is átmászni az omladékon, így a feladat egyik része teljesítve volt.

December 6-án késő estére annyira sikerült két oldalról kitágítani a szűkületet, hogy a két brigád egy- 
egy tagja egy keskeny résen keresztül már kezet tudott fogni.

December 11-én, délelőtt rengeteg kutató jelenlétében kezdődött meg a munka. Néhány órás vésés után, 
14,00 órakor az első kutatónak sikerült átbújni az átjárón. Ezzel megszületett a Pál-völgyi-barlangrenszer, 
(szinonimaként bejegyzésre került a Szép-völgyi-barlangrendszer is), amely 28,7 kilométeres hosszával 
Magyarország leghosszabb barlangja.

Színes felvételek az első borító belső oldalán.

THE BIRTH OF THE PÁL-VÖLGY CAVE SYSTEM

When two of Budapest’s large caves, Pál-völgy Cave (then: 13,5 km) and Mátyás-hegy Cave (then:
5,2 km) were connected in 2001, none of the researchers expected here a similarly great discovery within 
just 10 years. But the successes in Pál-völgy Cave initiated intense researches in other nearby caves, too. 
In 2008, the speleo groups Baryte and Papp Ferenc explored a several km long new section in Harcsaszájú 
Cave, and in the next year, members of the Szabó József Speleo Group discovered the continuation of 
Hideg-lyuk Cave also in a length of several kms. At the beginning of 2010, the connection of these caves 
resulted in a 8 km long system (including also Bagyura and Kis-Hideg-lyuk caves), the south-eastern 
passages of which reached the vicinity of some NW endpoints of Pál-völgy Cave.

In the second part of 2010, the three groups (Baryte, Bekey Imre Gábor, Szabó József) researching 
the caves of Pál-völgy quarry started a co-operation for the connection of the two large systems. At first, 
the N and NW endpoints of Pál-völgy Cave, and the close-by passages of Harcsaszájú Cave were 
investigated. Exploratory researches in these passages led to some minor discoveries, but the distance 
between the two systems could not been reduced.

Excavation at the endpoint of the extremely narrow „Nyomdászprés” (Printer’s Press) opening from 
the touristic part of Pál-völgy Cave began in May 2011. A few months work revealed here a perpendicular 
passage terminating at a distance of 15 m from the neighbouring Kis-hideg-lyuk Cave. In the middle of 
November, the preforming fissure of this new passage could be identified in the quarry-wall as a series 
of sphaerical niches filled completely with sediments. Since the endpoint of Kis-Hideg-lyuk Cave was 
just a few meters below this filled-out section, removal of the sediments soon created a connection with 
the underlaying cave. This work was carried out by the Szabó József Speleo Group, while members of 
the group Bekey were digging from the opposite direction, from Pál-völgy Cave. On 6. December, the 
two teams could already shake hands through a narrow gap.

In the presence of several speleologists, the work continued on 11. December. After a few hours of 
widening, the gap could be penetrated by the first caver at 2 p.m. With that the 28,7 km long Pál-völgy 
System was born, that is currently the longest cave in Hungary.
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