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A SZEMLŐHEGYI-BARLANGBAN TALÁLT KRISTÁLYSZÁLRÓL 
KÉSZÜLT RÖNTGENVIZSGÁLAT EREDMÉNYE

A Szemlőhegyi-barlang felfedezésekor (1930.) Kess
ler Hubert az Óriás-folyosóban az egyik aragon it- 
gömböcskén rendkívül finom, szabadszemmel alig 
látható, fényes, hajszálszerű képződményt vett észre. 
A megfigyelés alatt a képződmény végén még egy 
csillogó pont jelent meg, mintha parányi növekedés 
történt volna. A képződményt akkor — megfelelő 
felszerelés hiányában — nem tudta azonnal begyűj
teni, másnap már nem volt ott. Többeknek szólt az 
érdekes jelenségről, de nem akadtak hasonló képződ
ményre.

Az Óriás-folyosó folytatásának felfedezésekor végül 
Szentes György 1958-ban a Hópalotának elnevezett 
szakaszban vett észre egy csak ellenfényben látható 
rendkívül vékony, kb. 25 cm hosszú csillogó szálat, 
amely az áthajló sziklafalról lógott. Kessler a képződ
ményt egy külön e célra preparált üveglapon begyűj
tötte és az új barlangszakaszról írt közleményében 
(Karszt-és Barlangkutatási Tájékoztató, 1958.1—IV.) 
röviden megemlékezett róla. A kristályszál átmérőjét 
40 mikronban állapította meg. Felmerült az a gon
dolat is, hogy a kristályszál a barlangi levegő párájá
ban levő kalciumból keletkezett.

A fentiekben leírt kristályt szerkezeti azonosítás 
céljából röntgenvizsgálatnak vetettük alá. A kristály 
szimmetriájának és rácsállandóinak megállapítása 
érdekében a vékony, első közelítésben téglalap 
keresztmetszetű „egykristályfonalrór’ több röntgen- 
felvételt is készítettünk, azonban előre kell bocsátani, 
hogy a rendelkezésre álló nagyon kis anyagmennyiség 
és a kristály speciális alakja miatt a nyerhető infor
máció korlátozott volt. Pl. a kristály tű tengelyével 
egybeeső irányból preparativ nehézségek miatt fel
vételt készíteni nem tudtunk, bár az nagy on kívánatos 
lett volna. így csupán a fonal tengelyére merőlegesen 
beeső sugárzással készítettünk felvételeket. Ezek Cu 
sugárzással, a használt Phönix röntgencső 30 kV—25 
mA-es terhelése mellett Nónius gyártmányú Weissen-

berg kamrában készültek. A röntgenfelvételek ki 
értékelése az alábbi eredményeket szolgáltatta:

1. A fonál tengelyére merőlegesen két irányból 
készítettünk radián sugarú hengerkamrában Laue 
felvételt. Az egyik felvétel esetében a sugárzás a 
kristálynak mikroszkóp alatt jól felismerhető, a 
fonal tengelyével párhuzamos szélesebb lapjára merő
legesen esett be, a másik felvétel esetében pedig a lap 
mentén, vagyis a két felvétel egymással 90°-os szöget 
bezáró irányokban mutatja a szimmetriát. Mindkét 
felvételen kimutatható tükörsík jelenléte és magasabb 
szimmettria a felvételeken nem ismerhető fel. A két 
hasonló felvétel közül az egyiket mutatja az 1. ábra.

A két egymásra merőleges tükörsík szükségszerű 
következménye, hogy mindkettőre merőlegesen — 
vagyis a jelen esetben a fonál tengelyében — szintén 
legyen legalábbis tükörsík vagy esetleg annál maga- 
sabbrendű szimmetria. A kristály anyaga tehát 
ortorombos vagy annál magasabb kristályosztályba 
tartozik, minimális szimmetriája: mmm (D 2/l).

2. Ugyanebben a kamrában a fonál tengelye körüli 
20°-os lengetéssel oszcillációs felvételt is készítettünk. 
Ennek alapján az egykristály tű tengelye mentén az 
identitástávolság:

b -  6,17 A ±  0,05 Â
3. Minthogy csak a tűtengely mentén tudtuk a 

kristályt goniométerre felfogni, a másik két rács
állandóját a tengely körüli forgatással készített Weis- 
senberg felvétel segítségével határoztuk meg:

a =  5,13 A ±  0,05 A 
c -  7,75 A ±0,06 A

A Laue felvétel alapján megállapított ortorombos- 
ságot igazolja, hogy a Weissenberg felvétel is jól 
indexelhető merőleges tengelyek feltételezése alapján. 
A (hOK.) réteg Weissenberg felvételének indexeléséből 
adódik a

h =  2a (hOK)

1. ábra. Laue felvétel a ki istái y  szálról

«



2. ábra. Mikroszkópi felvétel

kioltási feltétel, amely annak jele, hogy a b tengelyre 
merőleges (010) sík nem egyszerű tükörsík, hanem a/2 
komponensű csúszósík.

A kristályról készült szikraspektrum is. és eszerint 
az anyag legfontosabb alkotó eleme Ca. Más kationok 
csak szennyezésként voltak kimutathatók. (A spek
troszkópiai vizsgálatért köszönetét mondunk dr. 
Horkay Ferencijének).

Az eddigieket összefoglalva tehát a Szemlőhegyi- 
barlangban talált különleges morfológiájú kristály
példány esetében olyan anyaggal van dolgunk, amely
nek legfontosabb kationja Ca, kristálytani tengelyei 
egymással 90°-ot zárnak be, legalább 3 egymásra 
merőleges kétfogású szimmetria eleme (két tükörsík 
és egy csúszósík) van, rácsállandói pedig 

a =  5,13 Á 
b -  6,17 A 
c -  7,71 Â

Ehhez még hozzáfűzhetjük, hogy oldhatósági vizs
gálatok és a szóbanforgó barlang alkotóinak ismere
tében a legvalószínűbb anionnak az S 0 4-et tartjuk.

A kristályról készültek mikroszkópi felvételek is. 
(Ezért köszönetét mondunk dr. Morlin Zoltánnak). 
Két jellegzetes részlet-felvételt mutat a 2. és 3. ábra. 
Ezek azt mutatják, hogy a kristály a hossztengelyével 
párhuzamosan tagolt, fonalas szerkezetű. Erre vall 
az a tény is, hogy egyes röntgenfelvételeken a foltok 
felhasadnak, és ez a felhasadás szintén értelmezhető 
fonalas szerkezet feltételezésével. Ez azt jelentené, 
hogy nem egyetlen whisker alkotja a Szemlőhegyi- 
barlangban talált különleges kristálypéldányt, hanem 
elemi kristálytűk egész kötege.

3. ábra. Mikroszkópi felvétel

Röntgenuntersuchungen am Kristallfaden aus der 
Szemlöhegyer Höhle 

von P. G adó
In einem neuentdeckten Teil der Szemlöhegyer 

Höhle in Budapest — die hydrothermalen 'Ur
sprunges ist — wurde ein Kristallfaden von 40 
Mikron Durchmesser gefunden.

Die von diesem Gebilde gemachten Röntgen
feinaufnahmen bewiesen die orthorombische oder 
höhere Symetrie. Es wurden die Gitterparameter 
festgestellt. Die Röntgen- und Mikrophotos be
wiesen, dass der Kristallfaden Faserstruktur hat, 
die Spektrumuntersuchungen erwiesen grösstenteils 
Ca-Gehalt. Es wird die Möglichkeit erwogen, dass 
dieser ausserordentlich seltene Kristallfaden seinen 
Urpsrung dem Ca-Gehalt der Höhlenluft, bzw. 
Aerosol verdanken kann.

Рентгеновские исследования над 
кристаллической нитью из Семлёхедьскои пещеры 

П. Гадо
В одном из вновь открытых участков Семлё- 

хедьской пещеры в Будапеште — которая имеет 
гидротермальное происхождение — была найдена 
кристаллическая нить диаметром 40 микронов.

Полученные для данного образования рентгено
граммы свидетельствуют об орторомбической 
или более высокой симметрии. Рентгеновские 
и микрофотографии доказали, что кристалличес
кая нить располагает волокнистой структурой. 
Спектрографические исследования в свою очередь 
позволили установить преобладание содержания 
Са в химическом составе кристаллической нити. 
Обсуждается возможность того, что рассматри
ваемая необычайно редкая кристаллическая нить 
обязана своим содержанием Са пещерному воз
духу, то есть аэрозолю.


