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Takácsné Bolner Katalin

EGYKORI KITÖLTÉSI SZINTEKET JELZŐ KALCITLEMEZ-  
LERAKÓDÁSOK VIZSGÁLATA A PÁL-VÖLGYI-BARLANGBAN

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Az egykori túltelített vizű barlangi tavak felületén kivált kalcitlemezek a Pál-vöIgyi-baria ng rendszer 
Pál-völgyi szakaszának legelterjedtebb képződményei közé tartoznak. Jelenleg ismert 38 előfordulásuk 
gyakorlatilag folyamatos sorozatot alkot kb. 218 és 148 m B f szintek között, vagyis képződési feltételeik 
-  a korábbi vélekedéssel ellentétben -  a vízszint süllyedés ezen időszakában tartósan adottak voltak. Az 
egyes lerakódások hossza 30 méterig, vastagságuk pedig 80 cm-ig terjed, amelyek a barlang középső és 
a keleti zónájában nem az aljzaton, hanem afölött általában 1-3 m magasságban húzódó párkányok és 
álmenynyezetek formájában jelennek meg. E jelenségek és járatkörnyezetük részletes vizsgálata alapján 
az üledékhiány okaként vázolható hat folyamat egyike sem alkalmazható az előfordulások teljes körére, 
így azt valószínűleg több párhuzamos vagy egymást követő hatás idézte elő.

BEVEZETÉS

A 2011 decembere óta immár a Harcsaszájú-Hideglyuk-rendszerrel is Összefüggő, közel 30 km 
összhosszúságú Pál-völgyi-barlangrendszer szőkébb értelemben vett Pál-völgyi részének jellegzetes 
képződményei a túltelített vizű egykori barlangi tavak felületén hártyaként kivált, majd lesüllyedve 
az aljzaton felhalmozódott kalcitlemezek. Bár ez a Magyarországon elsőként a Szemlő-hegyi-barlangból 
leírt kiválástípus (KESSLER 1936) nem csak meleg vizes környezetben keletkezhet -  LEÉL-ÖSSY 
(2000) említi például recens képződésüket a Baradla- és a Béke-barlangban is -  tömeges hazai előfordu
lásaik a hévizes eredetű barlangjainkhoz kötődnek (TAKACSNÉ 2001); ahol jelenlétük az üregfejlődés 
már részben légteres, azaz nyílt tiikrű vízfelületekkel jellemzett fázisának dokumentuma. E vízszintjelző 
keletkezésmódjukból adódóan kiválóan alkalmasak a paleohidrológiai viszonyok rekonstruálára: ab- 
szolútkor-meghatározásuk a vízszintnek az adott időbeni helyzetére, a különböző szintű előfordulások 
kor-adatainak összevetése pedig a szintsüllyedés ütemére nyújt jó közelítéssel felvilágosítást. Hazánk-

f f
bán az első ilyen jellegű vizsgálatok a Pál-völgyi-barlang kalcitlemezein történtek (.FORD-TAKACSNE 
1992); konkrét koradatokat azonban csak szélesebb körű mintavétellel és az analitikai módszer fejlesz
tésével sikerült nyerni (SZANYI et al. 2010).

A Pál-völgyi-barlang esetében ugyanakkor e kiválások gyakran színlőszerű megjelenése további fej
lődéstörténeti információkat is hordoz (TAKÁCSNÉ 1981; KRAUS 1983; KISS-TAKÁCSNÉ 1988), 
amelyeket az 1990-es években történt feltárások újabb előfordulásai további részletekkel egészítettek ki. 
A cikk az eddigi megfigyelések eredményeit foglalja össze.

A BARLANG KALCITLE MEZ-ELŐFORDULÁSAINAK ÁTFOGÓ JELLEMZÉSE

A kalcitlemezek megjelenési módjára, azok elhelyezkedésére, kiterjedésére és települési viszonyaira 
kiterjedő átfogó vizsgálat a korábbi megfigyelések pontosítása mellett több, eddig észrevétlenül maradt
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1. ábra. A kalcitlemez-lerakódások elhelyezkedése a Pál-völgyi-barlángban 
Fig. 1. Occurrences ofraft deposits in Pál-völgy Cave (legend: grey dots —floor deposits; white dots -  ledges and

false ceilings

előfordulás megismerését is eredményezte. Ezekkel együtt a rendszer mintegy 14,5 km hosszúságú Pál- 
völgyi részén jelenleg összesen 38 kalcitlemez-előfordulás ismeretes, amelyek annak szinte a teljes ho
rizontális kiterjedését lefedik (7. ábra). Az egyes előfordulások hossza a pár dm-től kb. 30 m-ig, vastag
sága a pár cm-től kb. 80 cm-ig terjed.

Néhány előfordulást csupán az oldalfalak beöblösödéseiben hintetten elhelyezkedő magányos lemezkék 
képviselnek (pl. Hidas-ág [9j); túlnyomó többségüknél azonban a kalcitlemezek tömegesen, egy-egy

f

réteget alkotva jelennek meg. Ezek kiterjedése és vastagsága között nincs összefüggés: amíg pl. az Ori- 
áskifli [29] alig 3 m hosszban nyomozható kalcitlemez-lerakódásának vastagsága kb. 60 cm, addig 
az Ajándék-ág [30] jó 15 m hosszúságú előfordulása a 10-15 cm-es vastagságot sehol sem haladja meg; 
s a lerakódás vastagsága akár egyazon előforduláson belül is jelentősen változhat (pl. VB-folyosó -  Kar
fiol-terem [33]: 5-50 cm). A kiválás-réteget alkotó lemezek átmérője a körömnyitől az egy-két tenyér
nyiig terjed; egy adott helyen általában egymáshoz hasonló méretű lemezek találhatók.

Ugyancsak az előfordulások zömére jellemző, hogy a lesüllyedő kalcitlemezek a víz alatt tovább 
folytatódó mészkiválás eredményeként megvastagodtak és egymáshoz cementálódtak. Az átlagos le
mezvastagság 3-5 mm, de előfordulnak ennél vékonyabb és vastagabb példányok akár egyazon lerakódás 
különböző pontjain vagy szintjeiben is. Egyes védettebb zugokban, ahová csak néhány lemezke jutott 
le, ritkán álló, feltűnően vastagra (4-5 cm-re) „hízott” példányok is észlelhetők (7. kép); s a Jubileumi
szakaszban megjelennek a kalcitlemezek pontszerű 
felhalmozódásával képződő, kúpos karácsonyfák 
is [14, 15, 19]. Mindezek mellett a barlang 1993—
94-ben felfedezett Ny-i zónájában ismeretesek hár
tyavékony, körömnyi lemezkékből álló, laza, ce- 
mentálatlan kalcitlemez-lerakódások is, amelyek 
a Nyolcezres-folyosó [34] esetében a „klasszikus” 
változat közvetlen közelében jelennek meg.

A részletes feldolgozás alapvetően módosította 
a barlang kalcitlemez-lerakódásainak két jellemző,
200 m Bf, illetve 160 m Bf. körüli szinthez kötő
dő voltára vonatkozó eddigi képet (K R A U S 1991).
Az előfordulások szint-adatait grafikonon ábrázolva 
(2. ábra) látható, hogy bár azok több mint egy har
mada ténylegesen az utóbbi zónában, 161-167 m 
Bf. között helyezkedik el, az egyes lelőhelyek szinte

1. kép. Az Aragonitfíilke [28] víz alatti kiválásokkal 
borított, vastag kalcitlemezei (fotók: Kiss Attila) 

Picture 1. In quiet niches the rafts got a thick 
subaquaeous coating (site 28) -  photos by A. Kiss
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2. ábra. A lerakódások szintbeli eloszlása (még nem pontosított adatok esetén hibasávokkal)
Fig. 2. Vertical distribution o f  the raft deposits thin, loose rafts; ♦ cemented floor deposits; © in floor sediments ;

□ ledges and false ceilings; error bars indicate uncertain altitudes)

folyamatos sorozatot alkotnak kb. 218 m és 148 m Bf között, mely szinttartomány a barlangrendszer 
114 m-es teljes függőleges kiterjedésének közel a kétharmadát jelenti. A kalcitlemezek itteni keletke
zése tehát nem kapcsolható egy-egy kitüntetett időszakhoz vagy hidrológiai fázishoz: annak feltételei 
a víztelenedés időszakának zömében adottak voltak a barlang különféle pontjain, így e feltételeket nem 
regionális változások, hanem helyi tényezők: valószínűsíthetően az aktív áramlási pályák és a kiszellőzési 
lehetőségek módosulásai határozták meg.

A kalcitlemezek különféle megjelenési módjai sem kötődnek 
meghatározott szintekhez: az extrém vastag lemezek ismert előfor
dulásai a 208-152 m Bf. közötti zónában találhatók, míg a vékony, 
cementálatlan lemezkéké 185-152 m Bf. között. Bár a legvastagabb, 
legkiterjedtebb lerakódások zöme a 161-167 m-es „főszinten*" hú
zódik (pl. Kalcit-galéria [23], Rockenbauer-terem [24], Gyöngyös
folyosó [27]); itt éppúgy vannak csak indikáció-szintű előfordulá
sok is, mint jelentős tömegű felhalmozódások az ennél magasabb 
(pl. Vetkőztető-hasadék [3]) vagy alacsonyabb szinteken (pl. VB-fo- 
lyosó -  Karfiol-terem [33]).

A Szemlő-hegyi- vagy a József-hegyi-barlang hasonló képződ
ményeivel ellentétben azonban a Pál-völgyi-barlang cementált kalcit- 
lemez-lerakódásainak jelentős része -  közel kétharmada -  jelenleg 
nem az aljzaton helyezkedik el, hanem párkányok és álmennyeze
tek formájában az oldalfalakon illetve a főtében figyelhető meg.
Ezen előfordulások esetében nemcsak a képződmény keletkezés
módja utal a barlang egykori jelentősebb kitöltöttségére: míg fe
lettük a falat általában karfiolszerü, víz alatti kalcitkiválások bo
rítják, alattuk csak oldott, csupasz kőzetfelület látható; vagyis ez 
az alsó szelvényrész a kiválás idején még nem állhatott szabadon

2. kép. A VB-folyosó [33] kalcitlemez- 
színlője -  karfiol-kiválások alatta már 

nincsenek
Picture 2. At the ledges, subaquaeous 
speleothems are restricted to the walls 

above (site 33)

99



(2. kép). Számos esetben a kalcitlemezek bázisán az eredeti aljzat maradványai is fellelhetők, így ezek az 
előfordulások nem csupán a kitöltési szint változásáról tanúskodnak: információkat nyújtanak az egy
kori aljzat anyagáról és morfológiájáról is.

A KALCITLEMEZ-SZINLOKRE VONATKOZÓ 
MEGFIGYELÉSEK

A továbbiakban kizárólag az „üledékhiányos”, színlőszerü elő
fordulásokat tárgyalva, ezek ugyancsak nem köthetők megha
tározott szintekhez: megjelenésük gyakorlatilag a teljes vertikális 
előfordulási tartományt lefedi. A területi megoszlásuk azonban 
figyelemre méltó: amíg a barlang Ny-i zónájára az aljzati, in situ 
kalcitlemez-lerakódások jellemzőek, addig a központi és K-i 
zónában -  egyes falra tapadt, ill. a Huzatos-átjáró [11] üledék
kitöltésében feltárult példányoktól eltekintve -  kizárólag párká
nyok és álmennyezetek formájában találjuk e képződményeket 
(/. ábra).

E kalcitlemez-színlők horizontális kiterjedése elérheti a 20- 
30 m-t, amelyen belül a tágasabb járatokban inkább a párká
nyok, a szükebb szelvényekben inkább az álmennyezetek jel
lemzők (3. ábra). A legszélesebb fennmaradt párkány mintegy 
1 m-re nyúlik ki az oldalfalból (Rockenbauer-terem [24]), míg 
az álmennyezettel áthidalt legtágasabb szelvény az átlag 3 m

3. ábra. A kalcitlemez-színlők kiterjedése 
a Rockenbauer-terem -  Cserepes-folyosó 

térségében
Fig. 3. Extension o f the raft deposit 

at site 24: it forms ledges in the wide 
gallery, and false ceilings at the narrow

places
szélességű és közel 20 m hosszúságú Kalcit-galéria [23]. Egyes
párkányok egykor jelentősebb kiterjedéséről az aljzatra szakadt, több m2 felületű kalcitlemez-tömbök 
tanúskodnak (pl. Gyöngyös-folyosó [27], Y-folyosó [36]).

A kiválásréteg bázisán megfigyelhető üledék
maradványok alapján a legfelső szinteken találha
tó lerakódások eredeti aljzatát agyagba ágyazódott 
kovatörmelékből álló, cementálódott réteg alkotta; 
míg a 195 m Bf. alatti szinteken közel azonos arányt 
képviselnek azok az előfordulások, ahol a kiválás 
aljához cementálódott kova- és kőzetdarabkák haj
dani törmelékes aljzatot dokumentálnak (pl. Tol
las-terem [28], Karfiol-terem [33]), illetve ahol a ki
válásréteg sima alsó felülete alapján agyagos aljzat 
valószínűsíthető (pl. Rockenbauer-terem [24], Nyolc - 
ezeres-folyosó [34]). A párkányok és álmennyeze
tek lefutása az esetek többségében közel szintes 
aljzatmorfológiát jelez, de vannak lejtős (pl. Pen- 
tacon-terem [13], Bekey-Hajós összekötő folyosó

3. kép. Hajdani száradási repedések pozitívjai a Kalcit- 
galéria [23] kalcitlemezeinek bázisán 

Picture 3. Septaria-boxwork revealed on the bottom o f  
a false ceiling (site 23)

[31]) vagy éppen dimbes-dombos (Turista-folyosó [6], Gyöngyös-folyosó [27]) üledék-felszínt megőr
zött előfordulások is.

A rendszer hidrológiai fejlődése szempontjából különösen érdekes az a három helyszín (Kalcit-galé
ria [23], Ajándék-ág [30], Bergmanncső [38]), ahol a bázisfelületet tagoló poligonális bordázat (3. kép) 
az egykori agyagos aljzat száradási repedéseinek kitöltéseként értékelhető (KISS-TAKACSNÉ 1988). 
Ezek jelenléte és a kalcitlemez-színlők fölötti karfiol-kiválások vertikális elterjedése alapján az érintett.
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161-164 m, illetve 148-149 m Bf. körüli zónákban legalább 2-3 m nagyságrendű vízszintingadozás 
(szárazra kerülés, azaz vízszintsüllyedés után ismételt elöntés, azaz vízszintemelkedés) bizonyítható.

E változatos kép dacára a kalcitlemez-párkányok és álmennyezetek túlnyomó többsége igen hasonló, 
1-3 m közötti magasságban húzódik a jelenlegi aljzat felett; az ennél lényegesen kisebb ill. nagyobb 
magasságktilönbséges mutató 5 előfordulás közül pedig négy (Nyolcezres-folyosó [34] és Bergmanncső 
[38] 0,3 m; illetve Y-folyosó [36] 6-10 m és VB-oldalhasadék [35] 2,5-23 m) érdekes módon a legalsó, 
148-154 m Bf. közötti zónában található. Az előfordulások ugyancsak többnyire egységesek a lerakó
dáskori és a jelenlegi aljzat anyaga tekintetében is: az egykor törmelékre települt kalcitlemezek alatt 
-  ahol az aljzat érintetlen állapotú -  most is hasonlójellegű törmeléket találunk, ahol pedig a bázisfelület 
agyagos kitöltést jelez, ott az aljzatot általában ma is agyag alkotja. Ez az anyag azonban a barlang 
legmélyebb részein megfigyelhető agyagfelszínekkel ellentétben nem vízben ülepedett, hanem inkább 
darabos-morzsás (áthalmozott?) szerkezetet mutat.

Figyelemre méltó továbbá az is, hogy az esetek többségében, 26-ból 16 előfordulásnál az aljzat je
lenlegi domborzata is a színlők lefutása által jelzett egykori aljzatmorfológiát követi nagy vonalakban, 
így például a K-2 [22] meredeken lejtő folyosójának oldalát kísérő párkány ugyancsak meredeken lejt; 
a Gyöngyös-folyosó [27] gödörszerűen kimélyülő része fölött a kalcitlemez-álmennyezet szintén erősen 
leereszkedik; a Rockenbauer-teremben [24] lévő üledékdomb felett aNy-i falon húzódó párkány kb. 45° 
szögben mered felfelé; a Kalcit-galéria [23] esetében pedig az aljzatot tagoló kis üledéklépcsőhöz ha
sonló íveltség látható a felette húzódó kalcitlemez-álmennyezet bázisán is. A fennmaradó 10 előfordulás 
közül a kiépített Turista-folyosó [6] esetében az eredeti aljzatmorfológiáról nincs információ; a többinél 
szintes párkány alatt vagy gödörszerűen kimélyülő (VB-oldalhasadék [35], Y-folyosó [36]) vagy lejtős 
aljzat található (pl. Tollas-terem [28], Ajándék-ág [30]).

A SZINLOK FEJLODESTÖRTENETI ERTELMEZESE

Akalcitlemez-színlők alatt mutatkozó üledékhiány lehetséges okainak elemzéséhez az egyes előfor
dulások és járatkörnyezetük részletes vizsgálata egyaránt szolgáltatott a különféle elképzeléseket támo
gató és kizáró megfigyeléseket is.

Az elsőként felmerült hatás, a felújult hévíz-áramlás okozta elhordódás (TAKACSNÉ 1981) általános 
magyarázatként kizárható, hiszen az előfordulások jelenleg ismert horizontális és vertikális elterjedése 
alapján ez a vízáramlás térben és időben is folyamatosan váltakozó lanyhulását-erősödését feltételezné; 
és az áramlás sebességére vonatkozó ismereteink szerint az is valószínűtlen, hogy a száradási repedé
sekkel tagolt aljzatra rakódott előfordulások esetében ez elegendő lett volna a már konszolidálódott 
agyagfelszín megbontásához. 7 előfordulásnál viszont észleltünk arra utaló nyomokat, hogy a kalcitle- 
mez-réteg alját (Vetkőztető-folyosó folytatása [2], Kalcit-galéria [23]), vagy a hozzá kapcsolódó kitöl
tésmaradványt (Ötösök-folyosója [5], Turista-folyosó [6], Tollas-terem [28], VB-folyosó [33]) oldóhatás 
érte, illetve magán a színlő törésfelületén is hévizes kiválás történt (Y-folyosó [36]); tehát egyes színlők 
kialakulásának már az aktív hévizes időszakban meg kellett kezdődnie.

Egy kézenfekvő magyarázat a preformáló repedések mentén mélyebb szinten folytatódó tiregesedés, 
azaz a hévizes aláolciódás (KRAUS 1983) folyamata is, ám a rendelkezésre álló információk ezt sem 
támogatják. Az „emeletes” kifejlődés a barlangra nem jellemző, a kitöltött szelvényrészekbe pontszerű 
betekintést kínáló kútszerű mélyedésekben pedig -  amelyek közül három (Pattintott-folyosó, Kút, VB-ol
dalhasadék) kalcitlemez-színlők alatt vagy közvetlen közelében helyezkedik el -  a bejárható 5-23 m-es 
mélységig jelentősebb üregesedésnek nincs nyoma. Ezek a fő járatszintnél jóval szűkebb, hasadékjelle- 
gü szelvények inkább a járatok „gyökérzónáinak” tűnnek, sőt a VB-folyosó oldalhasadéka [35] esetében 
az aljzat összképe azt sugallja, hogy ezek a berogyások már a kalcitlemez-lerakódáshoz képest jóval 
alacsonyabban elhelyezkedő aljzatot érintették.
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Az előzőeknél valószínűbb mechanizmus az átiszapolódás, vagyis a mélyebb helyzetű üregrészekbe 
történő üledékátfolyás (KRAUS 1983). Ezt a lehetőséget a lejtésviszonyok az előfordulások kétharma
dánál támogatják, s különösen jól lennének értelmezhetők ezzel az olyan szögdiszkordanciát mutató 
esetek, mint pl. a Tollas-terem [28] vagy az Ajándék-ág [30].

Ez egyben magyarázná a jelenségnek alapvetően a Pál-völgyi-rendszerre való korlátozódását is, hi
szen a járatok D felé, a kőzetdőlés irányában mélyülő jellege a Szemlő- és József-hegyi-barlangoknál 
nem tapasztalható. Nem elhanyagolható számot képviselnek azonban azok az előfordulások sem, ame
lyek környékén csak szintes vagy magasabb helyzetű járatok ismertek (pl. Vetkőztető-folyosó [3]; 
Y-folyosó [36]), ezeknél ilyen hatás nem érvényesülhetett.

További lehetőségeket felvető különbség a Szemlő-hegyi- és József-hegyi-barlanghoz képest, hogy 
ezt a rendszert a felszínről befolyó vizek hatása is érte. Többek között ezt bizonyítják a Hágcsós-kürtő 
és az Osztrigás-folyosó üledékkitöltésében található faszéntörmelékes rétegek -  ezek egy-egy színidtől 
[26 és 20] mindössze 40-50 m egyenes távolságra, 8-9 m-rel magasabb szinten helyezkednek el. Figye
lemre méltó az is, hogy az „üledékhiányos” előfordulások mind a Szép-völgyhöz viszonylag közeli sza
kaszokon jelentkeznek, a Pattintott-folyosó [8] álmennyezete alatti zónában pedig az aljzatot feltűnően
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tisztára mosott törmelék alkotja. A befolyó vizek direkt eróziója (SASDI2005) azonban kizárható abban 
a két esetben, ahol a színlők az aljzatmorfológia szempontjából gödör-pozícióban (Gyöngyös-folyo
só [27]), illetve mindkét végén zárt üregrészben (Óriáskifli [29]) helyezkednek el; a lejtésviszonyok 
alapján pedig a további 24 helyszín legalább 15 különböző vízbetörési pontot feltételezne. Hasonló 
a helyzet a befolyó vizek közvetett, üledék-aláüregelő hatásával is: bár a fent említett kútszerű berogyá- 
sokat gyaníthatóan ez a folyamat idézte elő, a jelenlegi aljzatmorfológiát követő számos, nagy kiterjedé
sű kalcitlemez-színlő értelmezésére ez nem alkalmas.

Végezetül a fenti hatások egyike sem magyarázza a hiányzó üledéktömeg jellemzően hasonló vas
tagságát és a jelenlegi aljzattal többnyire konkordáns voltát sem, amelyek inkább valamilyen belső, 
a rendszer sajátosságaiból adódó folyamatra engednek következtetni. E sajátosságok közé tartozik a fo
lyosók preformáló repedései mentén az átalakult, „kovásodott” kőzetzónák jelenléte is, ami a barlang 
üledékhiányos előfordulásokkal jellemzett központi és keleti részein általánosnak nevezhető, és ami 
összetételénél fogva jelentős anyagtérfogatot szolgáltathatott a szokatlanul vastag agyagkitöltéshez is. 
Ezek felvetik annak a lehetőségét, hogy az üledékhiányt pusztán a kitöltés kiszáradását kísérő üledéktö- 
mörülés okozta, ám az összes előfordulásra ez sem alkalmazható: a szögdiszkordanciát mutató esetek és 
a 6-10 m magasságban húzódó színlők (Pentacon-terem/Kábel-folyosó [13], Y-folyosó [36]) így aligha 
jöhettek létre.

Mindezeket összefoglalva, a kalcitlemez-színlők jelentős térbeli és szintbeli elterjedése, továbbá 
a hajdani és a jelenlegi aljzat anyagára és morfológiájára vonatkozó információk összevetése alapján 
kizárható, hogy a hiányzó üledékek eltávolítását egy egyszeri, a barlang zömét egyidejűleg érintő hatás 
okozta volna; s a felmerült lehetőségek egyike sem ad önmagában kielégítő magyarázatot a megfigye
lések összességére. így valószínűsíthető, hogy a kitöltési szint módosulása -  hacsak azt nem egy eddig 
számításba nem vett folyamat idézte elő -  többféle mechanizmus párhuzamos illetve egymást követő 
hatásának eredménye.
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RAFT DEPOSITS INDICATING PAST FLOOR LEVELS
IN PÁL-VÖLGY CAVE

The 3D hydrothermal maze of Pál-völgy Cave, being the largest part of the 29,7 km long Pál-völgy 
System, Budapest, displays several deposits of calcite rafts. A study on these deposits have revealed 
altogether 38 occurrences which cover almost the whole horizontal and vertical extension of the 14.5 km 
long and 114 m deep cave, consequently the conditions for their formation -  opposite to the previous 
models -  were favourable during practically the whole dewatering phase of cave development. The size 
of the indivual rafts may reach 20-30 cm, and their thickness -  if increased by subaquaeous calcite 
precipitation -  even 4-5 cm. The dimensions of their deposits range horizontally up to 30 m, and in 
thickness up to 70 cm.

In the central and eastern part of the cave, however, cementated raft deposits appear typically as ledges 
and false ceilings mostly 1-3 m above the present floor sediments. The visible bottom of these deposits 
provide information on the material and on the morphology of the past cave floor (that was quite similar 
to the present situation in most cases); while the septaria-boxwork attached to their bottom at three sites 
prove an intermediate dry period, i.e. a fluctuation of the water table in the zones of 161-164 m and 
148-149 m asl.

Six mechanisms were evaluated as possible reasons for this discontinuity, among these the removal 
by a next phase of thermal water activity, and dissolution just below the existing passages are poorly 
supported by the detailed observations. Based on the similar heights of the ledges, and, respectively, on 
the geometry of the passages, the two most probable processes are a simple compaction of the sediments 
while drying-out, and subaquaeous mud-flows to the adjoining deeper passages; that might have been 
completed in some cases by the erosional and „undermining” effect of subsequent meteoric waters 
intruding from the nearby Szép Valley.
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