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ÖSSZEFOGLALÁS

2006. decemberében kezdtük meg egy Gellért-hegyi építkezés alapozó gödrében előbukkant barlangosodási 
nyomból kiindulva a Citadella-kristálybarlang feltárását. Néhány hetes munkával, kutatótársaink segítségé
vel 70 m hosszan és 18 méteres mélységig tártuk fe l a barlangot. Ezzel ez lett a Gellért-hegy legnagyobb bar
langja. A végpont 65 méterrel van a hévforrások szintje fölött. Bár a Gellért-hegy fő  tömege triász időszaki 
dolomitból épült fel, ezen a részen harmadidőszaki (eocén-oligocén korú) Budai Márga fedi. Ebben a mérése
ink szerint helyenként alig több mint 70 % CaCO -tartalmú kőzetben (mely a vékony-csiszolatos vizsgálataink 
szerint egy meglehetősen agy’agos, mészanyagú fossziliákkal, pl. bryozoa töredékekkel és apró, nem biogén 
eredetű mészszemcsékkel jellemezhető, mélyebb vízi eredetű márga) oldódott ki a Citadella-kristálybarlang.

A barlang 3 teremmel jellemezhető tágas felső szintre, és egy közel függőleges, szűk aknasorból álló 
alsó szintre tagolódik. A termek mennyezetét az agyagosabb kifejlödésű Budai Márga alkotja, míg a termek 
oldala és alja ugyanennek a formációnak a meszesebb, ún. „ bryozoás ” márgába mélyül. Az oldalfalakat 
mindenhol több cm vastagságban borítja egy kétgenerációs gipszkéreg, amely mm-es hófehér kristályokból, 
és a helyenként ezt fedő halvány krémszínű, kb. kétszeres méretű kristályokból áll. A gipszkéreg gyakran 
vékony, pár mm-es kalcitkéregre települ. Felszínéből sokfelé több cm hosszú, néhány mm átmérőjű, girbe
gurba gipszvirágok és gipszkígyók meredeznek. Sokfelé az egy-két cm hosszú, pár mm széles kristálytűkből 
álló aragonit alkot halmazokat a mennyezeten és az oldalfalakon. Többfelé fordul elő a gyakran 10 cm-t 
is meghaladó hoasszúságú, ám a hajszálnál is vékonyabb árvalányhaj, aminek szintén gipsz az anyaga. Ezek 
a beszédhangra is lengedeznek, ill. gyakran összetapadva vattaszerű csomókat alkotnak.

A gipszkéreg gyakran repedezett és elvált a faltól, szinte be lehet „nyúlni” mögéje. Mindenhol fehérek, 
érintetlenek és sértetlenek a kristályok. A helyenként látható sárfelfröccsenés természetes folyamat eredmé
nye: a földtörténeti múltban, a mainál csapadékosabb klimatikus viszonyok között omlások következtek be, 
és a vízzel átitatott agyagos massza természetes úton került az oldalfalra.

Az alsó szakasz felső részében még van gipszkiválás, a végpont közelében azonban már egyáltalán nin
csen. Itt is van azonban szép aragonit kristály, félméteres cseppkőképződmény és sok kalcitlemez.

Az egyik ilyen lemezt uránsoros korhatározásnak vetettük alá. A képződmény kora 200 000 évesnek adó
dott, eszerint a barlang felső járatai valószínűleg 300 000-400 000 évvel ezelőtt oldódtak ki. A továbbjutást 
a végponton a több méter vastag összecementálódott kitöltés, a felszíntől való nagy távolság, a szűk méretek 
és a rossz légcsere egyelőre megakadályozták.

A makroszkóposán biztonságosan meg nem határozható képződményekből mintát vettünk, és az ELTE la
boratóriumában elvégzett röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok szerint a barlang ásványkiválásai gipsz, kalcit, 
aragonit és huntit anyagúak. Emellett még a dolomit, kvarc, halloysit és a kaolinit jelenlétét sikerült kimutatni.

A barlang valamennyi gömbfulkéjének méretviszonyait megmértük. Megállapítottuk, hogy’ alakjuk a gömb
höz közelít. Formájuk alapján megalkottuk a „forrásfát", ami a hajdani hévíz útját érzékelteti. Munkánknak 
ez a része a nemzetközi szakirodalomban is újnak számító, saját ötlet.

Megmértük a befoglaló kőzet CaCO ̂ tartalmát, ami 73 %-nak adódott. A kőzetmintából vékonycsiszola- 
tokat is készítettünk és elemeztünk.

Mértük a barlangban a csepegő víz összetételét és pH-ját, a járatok (a hévíz források közelsége miatt) 
helyenként igen magas, (18 °C-os) hőmérsékletét is.

A Citadella-kristálybarlangot érintetlen, látványos kiválásai miatt a környezet- és természetvédelmi mi
niszter 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelettel fokozottan védett barlangnak nyilvánította.

1 Készült a T 49713 és az NK60445 sz. OTKA-pályázat támogatásával.
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I. A Citadella-kristálvbarlang feltárásának története

2006 utolsó napjaiban, karácsony után kaptuk az értesítést, hogy a Budapest, I. Bérc u. 4/a sz. alatti építkezésen, 
közvetlenül a Citadella alatt természetes üregre bukkantak. A hír meglepő volt, mivel azon a környéken a ked
vezőtlenebb kőzettani adottságok (dolomit vékony márga fedővel, részletesen lásd: KORPÁS et al. 2002) miatt 
a barlangkeletkezés feltételei sokkal kevésbé adottak, mint az innen északra elterülő Rózsadomb körzetében.

Azonnal kimentünk a helyszínre, ahol az ünnepek miatt szerencsére állt a munka. Bár sehol sem látszott 
barlangbejárat, feltűnt a tisztára markolt (felmérésünk szerint kb. 25 000 m3-es és helyenként 10 m mély, sziklá
ba mélyülő) alapozógödörben, az egyik sziklafal tövében egy oda nem illő törmelékhalom. Ezt eltávolítva egy 
keskeny barlangnyílás vált szabaddá. Meglehetősen omladékos és nagyon balesetveszélyes volt. Barlangi fel
szerelést már csak kabalából sem hoztunk, így utcai ruhában, fejjel előre kellett bepréselödni a szűk hasadékba. 
Akkor kb. 2-3 m-t tudtunk előrejutni, de ez elég volt ahhoz, hogy lássuk: alattunk mintha nyílt üreg húzódna, 
aminek az alját fehér gipszkristályok borítják.

Megkértük és egy hét alatt meg is kaptuk a kutatási engedélyt az objektumra, és január első hetében már 
munkához is láthattunk.

2007. január 9-re sikerült a bejárati szakasz kitágítása és omlás elleni biztosítása, és ekkor jutottunk be 
az első terembe. „Nehézséget” okozott, hogy a nagy szobányi barlangterem alját borító törmeléket mindenhol 
hófehéren csillogó gipszkristályok borították A folytatás lehetősége pont a terem átellenes végében látszott, ahol 
az egyébként vízszintes terem elkezdett lejteni. Itt már a terem sziklás oldalát is gipsz borította, és az aljában 
karvastagságú nyílást láttunk. Ezt kellett nagy óvatossággal kitágítani. Először a termen keresztül kijelöltünk 
egy közlekedő ösvényt, amin keresztül az omladékot a felszínre juttathattuk. (Az ösvény helyén található kivá
lásokat áthelyeztük a terem másik részébe). Utána a terem alját takaró fóliával borítottuk, hogy a kristályokat 
ne szennyezze az elkerülhetetlenül szállongó por. Csak ezután láthattunk munkához.

Egynapi bontás után lecsúszhattunk a második terembe, amit egy jellegzetes képződményéről Gömbinek 
neveztünk el. Ez már egy kicsit nagyobb terem, aminek a belmagassága az 5 métert is eléri. Körös-körül min
dent kristályok borítanak benne. Az erősen lejtős terem aljában újabb nyílást vettünk észre. Azonban hiába 
volt ez 20 cm-es, a szélét borító rendkívül látványos gipszkristályok miatt itt nem bonthattuk. Ezért 2 méterrel 
arrébb, szintén a terem aljában jelöltük ki a következő bontáspontot. Az oldalfalat és a mennyezetet kímélendő, 
az aljzatot mélyítettük közel 1 méterrel. így is át kellett vágnunk egy gipszkérget...
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Újabb egy napos munkával továbbjutottunk! Felfedeztük a Citadella-kristálybarlang harmadik termét, ame
lyik kb. ugyanakkora, mint az előző, de még magasabb, és egy kis oldalfülkével is rendelkezik. A terem a bejárat
tal szembeni oldal felé emelkedik. Ezért nem a végponton, hanem a terem legmélyebb pontján, az előző teremből 
idevezető szűkület alól kezdtük kitermelni a törmeléket. Hamarosan megnyílt egy szűk nyílás, amit kitisztítot
tunk, de senki sem fért át rajta. Viszont a Gömbi aljában nyíló gipszes „ablakon” keresztül beszűrődött ide a fény! 
Elektromos vésőgéppel két nap alatt teljes hosszában kitágítottuk a szűkületet, és le tudtunk bújni a 3 m mély 
aknába. Itt is szép gipszkéreg borítja a falat. Innen egy ferde, nyílt szűkület vezetett tovább. Utána ismét egy kis 
kiszélesedés jött, ami egy szálkőbe mélyülő, függőleges, szűk csőbe torkollott, amit csak robbantással lehetne 
kitágítani. Alatta néhány méter után egy újabb, nagyon kemény, ezúttal vízszintes szűkület következett: itt nagyon 
gazdag kalcitlemez-kiválások borítják a fülke alját. A mennyezeten itt láthatók a barlang legnagyobb aragonit 
kristálycsoportjai. Egy szűk vakkürtő vezet innen felfelé, és egy jelentős méretű cseppkőlefolyás is található itt.

A végpont alja teljesen összecementált. Több helyen vezet innen tovább néhány cm-es nyílás. Surányi 
Gergely üvegszál optikás kamerával vizsgálta meg ezeket a nyílásokat, de egyik mögött sincs bontható, 
nyílt folytatás. Itt egyébként a bontás rendkívüli nehézségekbe ütközne: annyi hely sincs, hogy 5 vödömyi 
törmeléket tudnánk depózni. Mindent ki kellene adogatni a felszínre, amihez a lehetséges csúszdák beépítése 
után is 13-14 ember kellene. A végponti kutatást egyéb körülmények is nehezítik: hamar észrevettük, hogy 
itt nagyon gyenge a légcsere. Már félórás munka után is fejfájás lép fel, tehát itt a kutatást csak levegő mes
terséges utánpótlásával lehetne folytatni. Úgy látszik, a feltételezett folytatást (a forrásokig még 65 métert 
kellene lefelé hatolni) itt több m hosszan elzárja egy dugó. A levegő azonban, ha lassan is, de utat talál rajta: 
ezen a ponton szokatlan meleget észleltünk (1. később).

A felső szakaszon minden lehetséges bontáspontot átvizsgáltunk és megkutattunk, de néhány méteres 
folytatásnál sehol sem találtunk többet.

így a feltáró kutatást egyelőre befejezettnek nyilvánítottuk: összesen 70 m hosszan, 18 méteres mélységig 
ismertük meg a páratlan ásványdíszítettségü Citadella-kristálybarlangot.

II. A Citadella-kristálybarlang bemutatása

A barlang erősen lejtős, mintegy 5 m hosszú bejárati 
szakasza rendkívül omladékos, magas agyagtartalmú 
márgában oldódott ki, aminek a fötéjében egy kovás te
lér húzódik. Az első teremben, a bejárat alatt közvetlenül 
mindkét oldalt vastagon borítja a borsókő. Ez a borsó
kő kalcit anyagú, és korallra emlékeztetőén szokatlanul 
hosszú, ágas-bogas termetű. Itt volt a barlangot kioldó 
hévíz egyik kisebb feltörési centruma, amit az itt feltárt 
gömbfülkék alakja és formája bizonyít.

A terem közepén, az északi oldalon egy szerény
cseppkőlefolyás található, ami a fölötte 3 méter magasan húzódó gömbfülkéből ered. A terem alját néhány deci
méteres omladékos márgatömbök alkotják, amiknek a felszínére fehér gipszbevonat vált ki. A terem belmagas
sága 1,2-1,5 m közötti, csupán a közepén éri el a 2 métert. Túlsó végén 3 méter hosszúságú lejtő indul. Itt már 
az oldalfalakat is borítja a kemény gipszkéreg, és kisebb gipszvirágok is láthatók. A mesterségesen kitágított 
szűkületen átbújva jutunk be a felső szakasz középső termébe.

Itt egyes gömbfülkéket aragonit kristálypamacsok díszítenek, sőt, elszórtan a mennyezeten is megtalálhatók 
ezek a kristályok (ezek nyugtattak meg bennünket, hogy a látszat ellenére a föte nem omlékony, hiszen mióta 
a kristályok ott kiváltak, szemmel láthatóan nem volt itt omlás, és a József-hegyi-barlangban végzett vizsgálatok 
alapján az aragonit tűk kora 100 000-200 000 évre tehető). A sík lapokkal határolt kristálytük hossza 1-2 cm, 
és leggyakrabban egy-egy félgömböt formáznak. A mennyezetet a meglehetősen agyagos, sötétbarna, repede-

Részlet a Gömbi-teremből (Dr. Leél-Össy Szabolcs felv.)
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A l a p r a j z

2. ábra. A Citadella-kristálybarlang alaprajza és hosszmetszete

zett Budai Márga alkotja. Az oldalfal kissé világosabb, és kb. 3 m magasságig borítják a kiválások. Itt határozott 
kőzettani változás is megfigyelhető: ettől a vonaltól lefelé a kőzet sokkal keményebb, valószínűleg magasabb 
a karbonát-tartalma. Ez már a Budai Márga Formáció bryozoás márga tagozata. Ebben már szép gömbfíilkék 
is láthatók. A felette húzódó egy méteres átmeneti rész rózsaszínes, lilás árnyalatú, vasas kiválásokkal díszített. 
A kiválások sokszor vékony kalcitkérget jelentenek, amire 1-3 cm vastagságban vált ki a gipsz. Néha a kalcit- 
kéreg kimarad, és a gipsz közvetlenül a kőzetre települ. A gipszbevonat kétféle: mindenhol látható egy hófe-
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Gipszvirágok és gipsz árvalányhajak a Citadella-kristálybarlangból 
(Domina Eszter /balra lent/ és Kovács Richárdfelvételei)
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hér, mm-nél kisebb kristályokból álló kéreg, amire helyenként egy kicsit vajszínű, a másik változathoz képest 
kb. kétszeres méretű kristályokkal jellemezhető szintén gipszkiválás borít. Tehát a gipszkéreg két generációs. 
A kérgek felszínéből többfelé 5-6 cm-es, de alig néhány mm széles gipszkígyók, gipszvirágok állnak ki és „te
keregnek” minden irányba. Többfelé, különösen a terem déli oldalán láthatók az irodalomban árvalányhajnak 
nevezett, sokszor 10 cm-t is meghaladó hosszúságú gipsz kristályszálak (amik nagyobb mennyiségben csak 
a József-hegyi-barlangban fordulnak elő). Ezek néhol (pl. a terem bejárata mellett) vattacsomóvá állnak össze, 
máshol külön lengedeznek, akár a beszédhangra is. A terem névadója, az alig egy cm átmérőjű Gömbi is ilyen 
vékony szálakból összeálló, egy pár cm-es gipsztüre kivált gömbforma kristályhalmaz.

A terem viszonylag meredeken (kb. 20° alatt) lejt délnyugati irányban. Az alján kibontott nyíláson átbújva 
alig 2 m3-es fülkébe érünk, amit minden eddiginél vastagabban, hiánytalanul borít a csodálatos szépségű 
gipszkéreg. Lejjebb csúszva éppen a mélyszintre vezető akna bejárata fölött érünk be a harmadik terembe.

Ennek északi szélén vezettük az utat, a terem nagy részén érintetlenül hagytuk a több tízezer, talán 
100 000 éves omlás nyomait. Látszik, hogy az agyagos massza honnan esett le, útközben egy párkányon is 
van belőle egy nagy halom. Akkor valószínűleg csapadékosabb volt az időjárás, a márga agyagos málladéka 
átitatódott vízzel, túl nehéz lett és leesett. A vizes agyag számos helyen felfröccsent a hófehér gipszfalra, 
nyoma ma is ott látható. A bontás alatt a barlang porszáraz volt, ezek a szennyeződések semmiképpen nem 
származhatnak tőlünk, teljesen természetes eredetű, pre-antropogén formák.

Szintén a terem északi oldalából nyílik a másfél méter magas, szabályos kör alakú, kb. 2-3 m2 alapterületű 
Kemence. Ezt is 100 %-osan borítja a gipszkiválás. Ebbe a fülkébe soha, senki nem lépett bele, ezt teljesen 
érintetlenül hagytuk meg. Az omladékdombon is szép gipsztük láthatók. Fölötte a gömbfülkeszerüen kialakult, 
de később egy omlás következtében megmagasodott terem belmagassága 6 m körüli. Természetesen meg sem 
kíséreltünk az érintetlen, kristályokkal borított sziklafalra felmászni. Sokfelé láthatók az oldalában gömbfulkék, 
aragonit kristálycsoportok és gipszvirágok, gipszkígyók. Nyugat felé a teremnek van egy 5 m hosszú, folyo- 
sószerü, félkörívesen elvégződő folytatása is, amely enyhén emelkedik. Déli oldalában gyönyörű szép gipsz
virágok láthatók. A teremben sokfelé található a gipszkéreg kiugrásainak hegyén egy pár mm-es puha, gyúr
ható halmazállapotú kiválás. Ez a nagyműszeres vizsgálatoknál huntitnak bizonyult. (A József-hegyi-barlang, 
a Szemlő-hegyi-barlang és a Beremendi-kristálybarlang után ez a 4. hazai barlang, amelyikben sikerült a jelen
létét bizonyítani). Ebben a barlangban a huntit nagyon gyakori, szinte közönséges kiválásnak mondható.

Az aknába a mesterségesen kitágított szűkületen leindulva, sokfelé borítja gipszkéreg a falakat, de van, ahol 
a csupasz kőzet alkotja a járat falát. Több helyen a vastag gipszkéreg elvált a faltól, ezeket magasabb szintre 
deponáltuk át, hogy ne sérüljenek. Lefelé haladva, a második, még keskenyebb szűkület után csökken a gipszki
válás mennyisége. A harmadik szűkület szálkőben kialakult olyan keskeny cső, hogy csak a kistermetű, vékony 
testalkatú kutatók juthatnak át rajta. Az utolsó szűkületnél megjelenik a tömegesen felhalmozódott kalcitle- 
mez, ami arra utal, hogy itt huzamosabb ideig húzódott a karsztvíz szintje. Az utolsó fülkében 4-5 nagyméretű 
aragonit kristálycsoport lóg a mennyezetről. Van olyan aragonit gömböcske, amely egy gipsz árvalányhaj végé-

(Kovács Richárd felvétele) Gipszvirágok (Kertész Balázs felvétele)
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re vált ki, és azon lengedezik! Itt található a barlang legszebb cseppköképzödménye, a Sárkányfej, ami fél méter 
körüli. Itt a gipsz hiánya és a sötét, mangános kéreg kiválása miatt egész más a barlang arculata, mint a felső 
szinten. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a gipsz anyaga a fedő márga pirít tartalmából származik, és a gipsz 
szulfát-tartalma pedig már a barlang magasabb szintjein kivált, a mélyebb szintre nem maradt. Ugyanakkor 
a repedéseken átszivárgó víz a fokozatosan egyre meszesebb kőzetből egyre több kalcium-karbonátot tudott 
magába oldani, és a barlangjáratba érve így vált lehetővé az intenzívebb cseppköképződés.

I I I .  Geomorfológiai vizsgálatok az új barlangban

A topográfiai elhelyezkedésből már sejteni lehetett, de a barlangba belépve, a nagyszámú gömbfulkét látva, 
elemezve a barlang Borka Pál, Nyerges Attila és Regös Bálint által készített alaprajzát, nyilvánvalóvá vált, hogy 
ez típusos hidrotermás (termálkarsztos) barlang, ami a melegvizes forrásoknak (és természetesen a keveredési 
korróziónak) köszönheti kioldódását.

Mivel a barlang keletkezése egyértelmű, geomorfológiai vizsgálataink céljául a gömbfulkék méretviszo
nyainak és kialakulásuk irányának az elemzését tüztük ki célul.

///. 1. A gömbfülkék méretviszonyai
A Citadella-kristálybarlang gömbfiilkéi a közepes méretűek közé tartoznak. A legnagyobb gömbfűlkék 

(pl. a Kemence a 3. teremben, a 3. terem mennyezeti gömbfiilkéi, vagy a Gömbi-terem csak kisebb részben 
kifejlődött gömbfiilkéi, ill. az első terem fölött kibontott gömbfiilke) átmérője 1-2 m, csak kevés esetben éri 
el a 3 métert. Ugyanakkor viszonylag sok a fél-egy méteres gömbfiilke, amiknek a torzói a termek oldalában 
láthatók. Nincsenek kisméretű scallopok és eróziós gömbüstök, amik megfigyeléseink szerint a rózsadombi 
barlangokra annyira jellemzőek.

Megpróbáltuk az első ránézésre ellipszoidnak tűnő gömbfulkék mélység- és átmérőviszonyait megmérni. 
Meglepő eredményt kaptunk: alakjuk a teljesen szabályos gömbhöz közelít. Az átmérőben talált torzulás egy 
esetben sem haladta meg 1:1,1 arányt. A mélységviszonyok nem voltak mérvadóak, mert a gömbök nem ma
radtak meg (vagy nem alakultak ki) teljes egészükben. Ez csak a mennyezeti záró gömbfiilkéknél fordul elő. 
Természetvédelmi okokból ezek nem közelíthetöek meg. Megpróbáltuk a 4-6 méter magasságban húzódó 
gömbfülkéket lézeres távmérés alapján lerajzolni, a méretviszonyaikat szögfiiggvények segítségével kiszá
molni, de nem kaptunk értékelhető eltérést, az nem haladta meg a méréshiba mérettartományát.

Megállapítható tehát, hogy a Citadella-kristálybarlang gömbfiilkéi jó közelítéssel ideális gömbnek tekint
hetők. III. IV.

III. 2. Forrásfa
Kezdettől izgatott bennünket, hogy ha a feltörő forráságak a kőzetbe ütközve gömbszerü oldást produkáltak, 

akkor a gömbfiilke bejáratával szemből kellett érkeznie a kioldó forrásnak. Úgy gondoltuk, ha a viszonylag kis 
barlang megszámlálható mennyiségű valamennyi gömbfiilkéjét lajstromba vesszük, keletkezésük irányát meg
mérjük, felrajzolhatóvá válik a hajdani hévforrás iránya. Tudomásunk szerint ilyen irányú feldolgozás hévizes 
barlangban még nem született. Újszerű vizsgálatunkat kísérletnek tartjuk, és az így született, Kovács Richárd se
gítségével kivitelezett ábrát „forrásfának” neveztük el. Megpróbáltuk a gömbfulkék mérete alapján a forráságak 
vastagságát a vonal vastagságával érzékeltetni. Az így született eredményt a 3. ábrán mutatjuk be.

IV. Ásványtani vizsgálatok

A Citadella-kristálybarlang fő értékei az érintetlen és nagyon látványos ásványkiválások, így a vizsgálatok 
sorából az ásványtani elemzések nem maradhattak ki. A leggyorsabb eredményt a korhatározástól és az ásvány
fázisok meghatározásától várhattuk, ezért ezeket végeztük (ill. végeztettük) el.
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D É

"Forrásfa"
3. ábra. Forrásfa (A vonalvastagságok hozzávetőlegesen érzékeltetik a forráságak vízhozamát)

IV, 1. Uránsoros korhatározás
A képződmények vizsgálata a barlang minimális korát adja meg (1. KORDOS, 1976), hiszen a kioldódás 

előbb történt meg, mint a képződött üregekben a kiválás. Az irodalmi adatok (FORD, 2005) alapján egy-két 
százezer évvel a kioldódás után várható az első kiválások megjelenése. A ma is aktív Molnár János-barlang 
pl. még szinte teljesen csupasz, a sziklákon nincsenek kiválások.

Az uránsoros korhatározás maximális alkalmazhatósága 350 000-400 000 év. Mivel elég drága elemzés, 
célszerű volt olyan képződményt kiválasztani, amely biztosan a meleg víz jelenlétéhez köthető. Karbonátos 
ásványok előkészítése sokkal egyszerűbb, mint a szulfátosoké, így elsősorban kalcit-kiválások közül kellett 
választanunk. (Az aragonit-kristályok aerosolos eredete ma már általánosan elfogadott, így nem lettek volna 
jók a céljainkra).
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A cseppkő értelemszerűen kiesett a vizsgálandó képződmények köréből, hiszen ezek ma is élő, aktív 
formák, amiknek semmi köze a barlangot egykor kitöltő meleg vízhez. Maradtak a kalcitlemezek, amik a bar
langban tavat alkotó meleg víz felületén váltak ki, ill. eltörve lesüllyedtek, és a tóban vastagodtak, „híztak 
meg. Ez a képződmény a barlang végpontján fordul elő, tehát potenciálisan a barlang legfiatalabb meleg vizes 
kiválásának tekinthető. így várható volt, hogy nem csúszunk ki a módszer alkalmazhatósági sávjából.

A minta laboratóriumi, nedves kémiai előkészítését SZANYI Gyöngyvér, a korhatározást SURANYI Gergely 
végezte. Az eredmény a várakozásoknak megfelelően alakult: a kalcitlemez kora kb. 200 000 évnek adódott. 
A hibahatár ±10 %, ami soknak tűnhet, és részben az előkészítés apróbb pontatlanságainak a következmenye, 
de a céljainknak tökéletesen megfelel. Ez az első irányszám a Gellért-hegy legnagyobb ma ismert barlang
jának a koráról. A járatok felső szintje eszerint kb. 300 000-400 000 évvel ezelőtt kezdhetett kialakulni, és 
a barlang 200 000 évnél nem régebben vált teljesen szárazzá.

IV. 2. R ö n tg en  p o rd iffra k c ió s  vizsgá la tok
Azoknál az ásványoknál alkalmaztuk, amelyek ránézésre, vagy egyszerűbb, olcsóbb vizsgálattal nem voltak 

egyértelműen meghatározhatók: pl. a más (kalcit, aragonit, gipsz) ásványkiválások hegyén megjelenő, hófe
hér, gyúrható halmazállapotú huntit esetében szükségesnek ítéltük a vizsgálatot, mert nagyon hasonlóan néz 
ki a hegyitej és a hidromagnezit is, amit a pl. József-hegyi-barlangból is leírtak. Ugyanígy érdekes lehetett pl. 
annak a kovás telémek az összetétele, ami a bejárati szakasz fotéjében látható. Az aragonit kristályokat is érde
mesnek tűnt megvizsgálni, mivel azt makroszkóposán nem lehet biztonságosan elkülöníteni a kalcittól és egyes 
esetekben a dolomittól. Izgalmas kérdésnek tűnt az is, hogy a barlang aljzatát alkotó, oldási maradéknak tűnő 
agyagos málladéknak milyen az összetétele? A felvételeket ORBÁNRichárdkészítette és segített kiértékelni.

A fentieknek megfelelően az első mintát rögtön a bejárat mellett, a mennyezeti, 10-15 cm széles kovás 
telérből gyűjtöttük.

A minta világosszürke-fehér, kontaktusain vöröses színű anyag. 10-15 cm-es átmérőjű. A diffrakciós vizs
gálat a fehér színű részéből készült. A felvétel alapján a következő ásványfázisok vannak jelen benne:
Fő ásványfázisok:

1. kvarc (jó kristályos fázis, éles reflexiókkal, de szubmikroszkópos szemcsemérettel, aránya mintában 
kb. 5/6 rész).

2. kaolinit (1/6 rész).
A felvétel kiértékelése során felmerült a lehetősége, hogy a minta a kaolinit agyagásvány mellett halloysit 

agyagásványt is tartalmaz. (Egy kissé bonyolult módszerrel a halloysit rétegközi vizét szárítással el lehet 
távolítani, és akkor jobb esély nyílna a biztonságos kimutatására). A röntgen pordiffrakciós elemzés ugyanis 
a néhány tömegszázaléknál kisebb mennyiségben jelenlévő fázisokat nem mutatja ki biztosan.

A mintát leadtunk transzmissziós elektronmikroszkóp vizsgálatra is, ahol DÓDONY István csakugyan 
kimutatta a halloysit jelenlétét, de erről igazoló fényképfelvétel nem készült. A jövőben lehetne a mintáról 
DTA felvételt is készíteni.

A barlang első termének az aljáról származott a második mintánk. Agyagos, finom-homokos anyag volt, 
ami gyúrható, jelentős nedvességtartalommal bírt. A porítást szárítás után végeztük el. A felvétel tanusaga 
szerint a mintában a következő fő ásványfázisok voltak jelen:

1. dolomit (kb. 70 %)
2. kvarc (kb. 20 %)
3. kaolinit (kb. 10 %).
A mennyiségi adatok félkvantitatívak, tehát csak tájékoztató jellegűek. Mégis, első pillantásra meglepő 

lehet, hogy a márgás kőzetben az oldási maradéknak hitt agyagos kitöltés nagy része dolomit. A környék föld
tani felépítésének ismeretében azonban már nem olyan meglepő a helyzet. A Gellért-hegy fő tömegét dolomit 
alkotja, ami a barlang fölött a felszínen kb. 30 méteres távolságra megjelenik. Tehát ez az anyag biztosan nem 
(ill. nagyrészt nem) a márga oldási maradéka, hanem a közvetlen környékről bemosódott anyag. A kvarc

75



tartalom a környező kovás telérekböl származhat, és az agyagásvány jöhetett a márgából. Érdekes vizsgálat 
lenne a közetállapotú márga ásványos összetételét is elemezni, és összevetni az agyagos kitöltéssel.

Harmadik mintánk anyaga a Gömbi-teremből, a makroszkópos szemrevételezés alapján aragonit anyagúnak 
tűnő kristálytükböl származik. A tűk fehéresek, üvegesen áttetsző, sík lapokkal határolt kristálykák. A felvétel 
alapján kitűnt, hogy a tűk anyaga:

2/3-ad részben aragonit,
1/3-ad részben kaiéit.

Évekkel ezelőtt a  József-hegyi-barlangból származó aragonit-kristályok elemzésekor is kaptak már ha
sonló eredményt.

A harmadik teremben a fehér, sűrű tejfölszeríí kiválásból vettük a negyedik mintát. Egy-egy csomóban 
1-2 grammnyi mennyiség fordul elő belőle. A falról szedett minta kb.

90 %-a huntit,
10%-ban kb. 1/3-2/3 arányban fordul elő kvarc és dolomit.
A röntgen vizsgálattal kiegészített makroszkópos szemrevételezés alapján tehát a Citadella-kristálybar- 

langban a következő ásványok fordulnak elő:
- kvarc - halloysit? - aragonit - huntit
- kaolinit - kalcit - dolomit - gipsz

V. Kőzettani vizsgálatok

V 1. K a rb o n á t- ta r ta lo m  m eg h a tá ro zá s

Az első teremben gyűjtött szálban álló agyagos kőzetmintából 750 g-t 10 %-os sósavban feloldottunk. 
Az oldódás során szén-dioxid távozott a mintából. A tömegvesztésből (8 g) egy ismert képlet segítségével 
kiszámolható volt, hogy a kőzet CaCO.-tartalma 72,7 %, tehát, agyagos, sárgás megjelenése, valamint puha
sága (kézzel törhető volta) ellenére meglehetősen magas a mésztartalma. V

V 2. Vékony csiszolatos vizsgálat
A barlangot magába befoglaló kőzet két, egymástól eltérő arculatú márga. A felszínen, a bejárat közelében 

a típusos Budai Márga látható, amely inkább agyagmárga, mint mész-márga: ránézésre több benne az agyag- 
szemcse, mint a karbonát-szemcsék részaránya (a mérések szerint ez nem így van). Ez alkotja a termek felha- 
rapódzó mennyezetének befoglaló közetanyagát is a felső szakasz mindhárom termében. Ránézésre is olyan 
agyagos, repedezett, omlékonynak tűnő kőzet, amivel semmilyen más barlangban nem találkoztunk eddig.

A meszesebb, a bryozoás márga tagozathoz tartozó rétegekben megmaradtak már a gömbfülkék is, a járatok 
stabilak, állékonyak.

Nehéz volt ezekből a kőzetekből vékonycsiszolatot készíteni, mert az agyagosabb kifejlődés annyira tö
rékeny volt, hogy először két napra műgyantába kellett beáztatnunk, hogy az agyagszemcsék jobban kötőd
jenek egymáshoz. Csak ezután tudtuk vágógéppel elvágni, de így is a szokásosnál vastagabb lemezt kellett 
belőle vágni. Ezt csiszoltuk meg és ragasztottuk fel kétkomponensű műgyantával a tárgylemezre, majd vé
konyítottuk. Mielőtt elértük volna azonban a szokásos 30 mikrométeres vastagságot, a szemcsék elkezdtek 
kitöredezni. Ezért kénytelenek voltunk a csiszolatot az ideálisnál kissé vastagabbra meghagyni. így is gyé
mánt-pasztával fejeztük be a vékonyítási.

A vékonycsiszolatot mikroszkóp alatt 10-20-szoros nagyítással tanulmányozva jól látszik, hogy a kőzetet 
valóban agyag- és mészszemcsék építik fel. A meszesebb kőzet sokkal több ősmaradványt tartalmaz. Sün
tüske és vékony kagylóhéj-töredékek láthatók benne. A vékony héjas formák is a mélyebb vízi keletkezést 
bizonyítják. Ilyen magas agyagtartalmú kőzet csak olyan tengerben rakódhatott le, ahol a felszíni hullámzás 
már semmilyen hatást nem gyakorolt, hiszen a parányi agyagszemcsék a legkisebb vízmozgásra is megmoz
dulnak, nem tudnak leülepedni.
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Az agyagosabb mintában kevesebb héjtöredéket láthatunk, inkább 0,1 -0,2 mm átmérőjű foraminifera 
maradványok tűnnek szembe. Jóval nagyobb az agyagszemcsék aránya is.

Összességében a vékonycsiszolatos vizsgálatok szerint meglehetősen agyagos, mészanyagú fosszíliákkal 
és apró, nem biogén eredetű mészszemcsékkel jellemezhető, mélyebb vízi márga alkotja a Citadella-kristály- 
barlang befoglaló kőzetét.

VI. Egyéb vizsgálatok

VI. 1. H ő m érsék le tm érés

Sok budai barlangban dolgoztunk már, de soha nem éreztük ilyen melegnek a levegőt. Közismert, hogy 
a barlangok hőmérséklete (leszámítva a bejárat közvetlen környékét) általában megegyezik a terület évi kö
zéphőmérsékletével. Kivételt jelenthetnek a nagy átszellözéssel bíró (az ilyen barlangok hőmérséklete inga
dozó), ill. az északra zsákszerű bejárattal rendelkező barlangok (ezekből lesznek a jégbarlangok).

Ezért a feltárás befejeztekor, 2007. április 12-én pontos hőmérséklet-mérést végeztünk (SURANYI Ger
gely mérése). A felső szinten 16,3-16,5 °C volt a hőmérséklet. Az alsó szinten, a végpont közelében, ahol 
a légcsere is gyengébb (1. a II. fejezetet), a hőmérséklet ennél is magasabb volt: 18,2 °C! Tudomásunk szerint 
budai barlangban ilyen magas hőmérsékletet még soha, sehol sem mértek (kivéve a szintén a Gellért-hegyben 
nyíló Aragonit-barlangot, amely azonban közvetlen, tágas összeköttetésben van az aktív kutakat is tartalmazó 
táróval).

Véleményünk szerint ezt a különlegesen magas hőmérsékletet az magyarázza, hogy közel vannak a me
legvizes források (szintben alig 65 méterre, és térképi vetületben is alig néhány száz méterre), és nyilván 
léteznek a barlang alsóbb járatai, amelyeken keresztül a meleg levegő a már megismert szakaszokban aka
dálytalanul feláramlik.

VI. 2. C se p e g ő  víz ö ss ze té te l e lem zés

Az ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének laboratóriumában végeztük a barlang első 
termében gyűjtött vízminta elemzését, ami meglepő eredményt hozott: a barlangi csepegő víz mindössze 
65 mg/1 CaCO?-t tartalmazott. Ezek az adatok magyarázzák, miért olyan kevés a cseppkő a Citadella-kristály- 
barlangban, és miért olyan sok a gipsz! Szükséges lesz a jövőben a mélyszintröl is csepegő vízmintát gyűj
teni, hogy lássuk: az ottani gyérebb gipszkiválást és intenzívebb cseppkőképződést magyarázza-e a recens 
csepegő víz összetételének elemzése? VI. VII.

VI. 3. P H  m eg h a tá ro zá s

A barlangban kevés helyen van gyenge csepegés, inkább vízszivárgás érzékelhető. Az első terem vissza
oldódó cseppköve mellett lakmuszpapírral 6,6-6,7-es pH-t mértünk, míg a végpontos, a legszebb cseppkő
képződménynél 7,3-7,4 volt a pH értéke.

V II. Köszönetnyilvánítás

A tevőleges barlangkutatásban való részvételért Barcza Farkasnak, Barcza Mártonnak, Gelencsér Gab
riellának, Kertész Balázsnak, Leél-Ossy Zsoltnak, ár. Surányi Gergelynek, Szanyi Gyöngyvérnek és társaik
nak; a geomorfológiai mérésben és a térképrajzolásban nyújtott segítségéért Kovács Richárdnak, a Környe
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Barlangtani Osztálya munkatársának; a térképezésért Borka Pálnak, 
Nyerges Attilának és Regős Bálintnak, a röntgenpordiffrakciós elemzések kiértékeléséhez nyújtott segítségért 
dr. Surányi Gergelynek és Orbán Richárdnak, az ELTE egyetemi hallgatójának; a korhatározáshoz a labor
munkában nyújtott segítségért Szanyi Gyöngyvérnek, az ELTE doktoranduszának, a mérésért és a hibaszá
mításért, a hömérsékletmérésért és a csőkamerás vizsgálatért Dr. Surányi Gergelynek, az MTA tudományos
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főmunkatársának, a karbonát-tartalom meghatározásáért Varga András technikusnak; a vékonycsiszolatok 
készítéséért Rózsavölgyi János technikusnak, a csiszolatok mikroszkópi fényképezéséhez nyújtott segítségért 
pedig Hidas Károlynak, az ELTE doktoranduszának mondunk köszönetét.
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