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Adulár-szericit típusú hidrotermás indikáció
ásványtani és genetikai vizsgálata a
sárszentmiklósi Szarvas-hegyen
Mineralogical and genetical study of an adularia-sericite type
hydrothermal deposit at the Szarvas Hill, Sárszentmiklós
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Abstract
The hydrothermally altered Lower Miocene rhyolite tuff of Szarvas Hill contains a hydrothermal
structure which can be separated into a central breccia zone and a clay- and silica mineral bearing
marginal stockwork zone. Optical, x-ray powder diffraction, quantitative optical emission spectra and
fluid inclusion analytical methods have been carried out on systematically collected samples. On the
basis of the analytical data the evolution of the hydrothermal activity started with intensive
fracturing, characterised by the development of ц т - c m thin quartz-adularia veinlets and
dissemination of pyrite in the host rock. This was associated with pervasive silicification and the
replacement of plagioclase with hydrothermal K-feldspar and the occasional sericitic alteration. The
paragenesis indicates slightly acidic-neutral-slightly alkalic pH and reductive chemistry of the fluids.
The hydrothermal fluids underwent boiling at about 220°C temperature, indicating 270-300 m
minimum palaeodepth of processes. These early fluids had minor amount of carbon dioxide indicated
by the occurrence of C 0 - h y d r a t e during the freezing of fluid inclusions. The boiling of the
hydrothermal fluids introduced the next, explosive stage of the system, characterised by intensive
hydrothermal brecciation in the central zones. The breccia is cemented by a variously textured
siliceous matrix. The still open spaces of the hydrothermal breccia were filled with kaolinite-smectite
as well as quartz-opal kaolinite-alunite haematite parageneses in the varying stages of the
hydrothermal activity. The temperature of the acidic-oxidative fluids was around 160-190°C. Arsenic
shows the most pronounced anomalies in these late hydrothermal products. According to the
textural, paragenetical and geochemical features the hydrothermal system of the Szarvas Hill at
Sárszentmiklós represents a shallow zone of an adularia-sericite (low sulphidation) type epithermal
system. This evidence can be considered as an indicator of a precious metal-bearing ephitermal ore
deposit, analogous to other deposits of the Tertiary volcanic areas of the Carpathian region.
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Összefoglalás
A Szarvas-hegy kőfejtőjében feltárt kora-miocén korú riolittufa hidrotermás elváltozása
szerkezetileg összetett, jól elkülöníthető központi breccsazónára és agyagásványos, kvarcstockwerkes szegélyzónákra osztható. A szisztematikusan begyűjtött és előkészített mintákon
polarizációs mikroszkópi, röntgen pordiffrakciós, tájékoztató jellegű optikai emissziós
színképelemzési és folyadékzárvány vizsgálatokat végeztünk. A vizsgálatok alapján a hidrotermás
rendszer ásványképződése és fejlődéstörténete az alábbiakban modellezhető:
1. A feláramló oldatok és a kőzet kezdeti kölcsönhatása során a pórusok kovás átitatódása és
mikrométeres, centiméteres vastagságú, különböző szerkezetű kvarc-adulár erezések kialakulása
történt. E folyamattal a kőzetben pirithintés alakult ki, és a plagioklászok hidrotermás káliföldpát
általi kiszorítása, továbbá szericitesedés is végbement. Az ásványparagenezis gyengén savas
neutrális-gyengén bázisos pH-jú, reduktív közeget indikál. A felszínközeli nyomáscsökkenés
hatására a hidrotermás oldat felforrt. Ez a folyamat 220 °C-on min. 270-300 méter paleomélységben
játszódott le. A forrás során széndioxid is jelen volt a hidrotermás oldatokban.
2. A hidrotermás oldatok felforrásának hatására explozív, expanzív rendszer alakult ki. Ezen
rendszerben, több fázisban változatos szövetű breccsás fészkek, erek jöttek létre.
3. A hidrotermás breccsásodás záró fázisában hematitos, kovás mátrix jellemző, jelezvén a
forróvizes oldatok oxidatívvá válását. A 160-190 °C-on kialakult alacsony pH viszonyokat a szmektitkaolinit és kvarc-opál-kaolinit-alunit-hematit ásványparagenezisek képződése jelzi. Jellemző az arzén
1000 ppm feletti feldúsulása is.
A szöveti, ásványparagenetikai és geokémiai bélyegek alapján a szárszentmiklósi hidrotermás
képződmény egy adulár-szericit típusú epitermális rendszer felszínközeli zónáját képviseli. A kőzet
átalakulások és a Kárpát-medencei analógiák alapján egy nemesfémtartalmú epitermális ércesedés
indikációjaként fogható fel.

Bevezetés
A vizsgált sárszentmiklósi eruptív képződmény a Sárbogárd és Sárszentmiklós
közötti Mindszentpuszta melletti Nagy Szarvas-hegyen található Ez egy EÉNyDDK-irányban enyhén kiemelkedő pleisztocén üledékekkel borított vonulat. A
dombhát nyugati oldalában egy kőfejtő található, ez tárja fel a riolitos eruptívumot.
A kőzet jellegeit a korai szakirodalom eltérően és igen szűkszavúan adja meg.
SCHAFARZIK (1875) domitos kvarctrachitnak, VENDL (1927) egyszerűen rioütnak tartja.
Részletes kőzettani vizsgálatokat Kiss (1951) végzett a területen. Megállapításai
szerint voltaképpen nem riolit, hanem riolittufa fordul elő a Szarvas-hegyen. Ez
a képződmény először egy partszegélyi sekély medencében rakódott le majd az
üledékgyűjtő feltöltődésével szárazföldön folytatódott az anyagfelhalmozás. A
szerző szerint a tengeri felhalmozódás mellett szól az egyes helyeken észlelhető
határozott anyagelrendeződés, a kőzet kaolinosan málló jellege, valamint a belőle
kikerült ősmaradványok. A fauna tengeri és brakkvízi elemeket tartalmaz,
melyek Cerithium cf. Paoli, Cerithium sp.- és Trochus sp-nek bizonyultak. Ezek a
felhalmozódás szarmata korát jelzik. Az ősmaradványok nem túl jó megtartásúak
és csak a rétegződést mutató tufából kerültek elő. A kifejlődés folyamatos és a
szárazföldi része nem választható el egyértelműen a tengeri környezetben lera
kódott rétegektől.
A továbbiakban csak szórványos tanulmányok születtek a képződményről
K/Ar módszerrel végzett kormeghatározási adatok alapján a képződmény kora a
szarmatánál idősebbnek, 1 7 millió évnek adódott (RAVASZNÉ, szóbeli közlés). A
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riolittufában zárványkény megjelenő kissé összesült homokkőzárványokból
felső-oligocén flórát határoztak meg. A kioldott ősmaradványok üregeinek kiön
tése során igen érdekes, felső-oligocén-alsó-otthnangi, néhány fajból álló tympanotonusz fauna került elő, amelynek legközelebbi rokonsága Pakisztánban
található. Az előbbi eredmények alapján a riolittufát rétegtanilag az Alsó Riolittufa szintjébe sorolták (NAGYMAROSY A., szóbeli közlés). Paleomágneses vizsgá
latok erőteljes rotációt mutattak a sárszentmiklósi kőzetekre (MÁRTON & MÁRTON
1989). SZABÓ (1985) az egész kőzetet leginkább ártufának, ignimbritnek tartja,
amely kálimetaszomatikus bélyegeket mutat.
A kőfejtőben végzett terepi megfigyeléseink során hidrotermásan átalakult
zónákat ismertünk fel a kőzettesten belül. Ezt a képződményt még Kiss (1951)
nem említi, mivel feltehetőleg ezt a zónát a bányászat akkor még nem tárta fel. A
jelen dolgozat tárgya a hidrotermás zóna terepi, szöveti és ásványparagenetikai
vizsgálata és a hidrotermás rendszer genetikájának és fejlődéstörténetének
rekonstrukciója. A terület vizsgálati eredményei a magyarországi miocén vul
kánosságot kísérő hidrotermás folyamatok ismeretéhez is adalékokkal szol
gálnak, mivel a jórészt fedett dunántúli miocén vulkáni területeken eddig csupán
a sárszentmiklósi kibukkanásból váltak ismertté a Tokaji-hegység, a Mátra, és a
Börzsöny területén jellemző hidrotermás képződmények.

Alkalmazott vizsgálati módszerek
A terepbejárás során észlelési pontok szerint szisztematikusan begyűjtött
mintákat különböző, a hidrotermás képződmények genetikájának feltárására
alkalmas módszerekkel vizsgáltuk. A kőzetmintákból készült polírozott vékonycsiszolatokat optikai fénymikroszkópban áteső és ráeső fényben vizsgáltuk. A
mikroszkópos vizsgálatok célja a kőzet porfíros elegyrészeinek, fenokristályainak
és a hidrotermás erezések parageneziseinek és szukcesszióinak meghatározása
volt. Az ásványfázisok röntgen-analitikai vizsgálatait pordiffrakciós módszerrel
Siemens D-500 típusú berendezéssel (Cu cső, kristály-monokromátor, 41 kV
gyorsító feszültség, Cr szűrő) az ELTE TTK Ásványtani Tanszékén végeztük.
Egyes agyagásványos mintákból speciális, üveglemezre ülepített orientált
preparátumok is készültek. A szmektitek vizsgálata során etilén glikolos kezelést
illetve 10 órás 250°C-os hőkezelés is végeztünk (NEMECZ 1975). Polírozott felületű
mintákon az elektronmikroszondás vizsgálatokat EDAX PV9800 ED spektro
méterrel felszerelt ARMAY 1830 J/T6 pásztázó elektronmikroszkópon
készítettünk (20 keV gyorsító feszültség, 10 mA mintaáram, 100 sec. detektálási
idő, szenes gőzölés; ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai Tanszék).
A különbözőképpen átalakult kőzetek nyomelem-tartalmát tájékoztató jellegű
optikai emissziós színképvizsgálatokkal körvonalaztuk. A mérések Zeiss
berendezésen, Q24 kvarc spektrométer, Al elektród, 2 perces váltóáramú
gerjesztés, WU-3 ORWO színképlemez felhasználásával, készültek az ELTE TTK
Kőzettan-Geokémiai Tanszéken.
A vizsgálatokra alkalmas (0,1-1 mm vastag, két oldalán polírozott metsze
tekben átlátszó) kvarckristályok folyadékzárványaiban a hőmérséklet változása
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során bekövetkező fázisátalakulási jelenségek (fázisok eltűnésének, illetve új
fázisok képződésének) megfigyelése Chaixmeca-típusú (POTY et al. 1976) fűthetőhűthető mikroszkópi feltét felhasználásával készült az ELTE TTK Ásványtani
Tanszékén. A vizsgálatok során a folyadékzárványok homogenizációs
hőmérsékletét és a zárványfluidum fagyáspont csökkenését határoztuk meg.
Ezen adatok a hidrotermás oldatok hőmérsékletének és koncentrációjának a
jellemzésére használhatók fel.

A vizsgálatok eredményei és azok értelmezése
Terepi megfigyelések
A riolittufa kőfejtő által feltárt vastagsága 1 0 - 1 5 m. Uralkodóan fehér-sárga
színű, porfíros, folyásos szövetű, ártufa jellegű, homogén, erősen összeálló kőzet.
A kőfejtő egyes részein feltárt riolit ártufának jellemző tulajdonsága a
kaolinosan elbontott jellege. A hidrotermásan legintenzívebben átalakult terület
a fejtő ÉK-i részére korlátozódik. Az átalakulási terület szerkezetileg összetett,
határozott zonációt mutat (1. ábra). A központi zónában az anyakőzet erőteljesen
kovásodott, különböző típusú mm-es, cm-es erezések Stockwerkes hálózatával
átjárt. További sajátosság a kőzet hidrotermás breccsásodása, amelyet a párhu
zamos erekkel átszabdalt hidraulikus töredezettség és a hematitosan átitatott
breccsás fészkek betelepülése jellemez (J/l, 2. kép) A hidrotermás breccsásodásnak
különböző fázisait képviselő breccsatípusok különíthetők el:
1. Közel párhuzamos és rá merőleges rendszerű érhálózat melyben az erek által
közrefogott kőzetrészek gyakran töredezettek, poligonális erekkel sűrűn átjártak,
breccsás fészkeket alkotnak. Az erek főleg kvarcot és hematitot tartalmaznak. Ez
a szerkezet a breccsásodás korai stádiumát képviselő hidraulikus fragmentációhoz köthető.
2. Mátrixvázú breccsa, ahol a mátrix tömör, kemény, finomszemcsés, hematitos
anyag. A mátrix/szemcse arány 2:8 körüli. A szemcsék szilánkosak, szögletesek,
mm-es - cm-es méretűek. A szemcsék kovásodott porfíros riolittufa darabok ame
lyekben a korábbi vékony kvarcerezések megfigyelhetők. Ez a típus önállóan cm ,
m -es fészkekben fordul elő. Gyakran kapcsolódik a közel párhuzamos vagy szétseprűződő mikrobreccsás hematitos érhálózathoz, vagy abból fejlődik ki (1/1,2. kép).
A breccsákat és erezéseket szöveti és ásványparagenetikai alapon különböző
típusokba lehet besorolni. Kiválási sorrendjük szövetileg megfigyelhető és mu
tatja a hidrotermás rendszer fejlődése során bekövetkező változásokat. Mak
roszkóposán, időrendi sorrendben az alábbi értípusok észlelhetőek:
3

3

Er-1.: milliméteres vastagságú, fehér-víztiszta, zsírfényű, csillogó kvarcér. Ez a
legidősebb, és stockwerk-szerűen behálózza a kőzetet.
Er-2.: tejfehér, legtöbbször tömör, porcelánszerű, de gyakran mikrobreccsásbreccsás szövetű, 1-3 cm széles ér.
Er-3.: lilás, sötét vöröses-barna színű, mm-es - cm-es méretű, homogén tömör,
kemény vagy breccsás jellegű hematitos érhálózat, feltépett fragmentumokkal.
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-ci A hidrotermális átalakulás
^
központja, hematitos breccsa.
Kovásodott, kvarc-adulár
Stockwerkes szegélyzóna

Agyagásványos átalakulási zóna:
kaolmit-montmorillonit-szericit

1, ábra. A kőfejtő vázlatos térképe a hidrotermás átalakulási zónák elhelyezkedésével
Fig. 1 Sketch of the Szarvas-hegy quarry with locations of the hydrothermal

zones

Az előző értípusokat mindig átmetszi, tehát a legfiatalabb képződmény. Gyakran
a mátrixvázú hematitos breccsa fészkekből ágazik ki. Egyes kőzetdarabokon az
erek mentén, vagy éppen az ér felnyílása miatt, másodlagosan gömbös vesés
kollomorf limonit jelenik meg. Néhol gyengén zöldes színezésű a szupergén
nontronit miatt. Főleg a központi breccsa zónában fordul elő (1/2. kép).
A centrális breccsás zónát D-ről erősen töredezett, kovásodott riolittufa övezi,
ahol a kőzetben cm-es vastagságú egyenes lefutású kvarc-érhálózat fordul elő,
helyenként mikrobreccsás jelleggel. A kőzetet sűrűn átjárt repedések dilatarívak.
Az 1-3 cm-esre felnyílt repedésekben 0 , 5 - 1 cm-es nyúltprizmás, zavaros-tejfehér
színű kvarckristályok nőttek fenn, fekvő helyzetben. Ezek a kvarcerek aszim
metrikusak, a kristályok helyenként töredezettek. Ennek alapján a repedések
menti mozgások a kvarckristályok kiválása után is működtek.
A központi breccsazónától K-re emelkedő bányafal markánsan átalakult.
Törésekkel erőteljesen átjárt és ezek mentén intenzíven agyagásványosodott. A
törési síkok felületén az erősen agyagásványos kitöltések vetőtükör szerűen
lapítottak, amelybe összetördelt kvarckristályok ágyazódnak. A kristályok nyúlt
prizmásak, cm-es nagyságúak, átlátszatlanok, némelyik limonitos kéreggel vagy
mm-es limonit gömböcskékkel borított. A kristályokon az (1010) I.r. hexagonális
prizma, tetőző lapokként az (1011) I.r. -t-romboéder és a (0111) I.r. -romboéder lapok fordulnak elő (2. ábra). Ilyen habitusú kvarckristályok gyakran keletkeznek
epitermális oldatokból (MOLNÁR 1986). A tektonikai síkok vetőként működtek és
rajtuk keresztül többfázisú ásványképződés játszódott le. Első fázisban a
dilatációs repedésekben feláramló oldatokból kvarckristályok váltak ki.
Következő lépésben a sík reaktiválódott a kristályok felmorzsolódtak és az újból
feláramló fluidumok által létrehozott agyagásványos "masszába" ágyazódtak. A
litoklázisok uralkodóan NyÉNy-KDKoÉÉNy-DDK-i csapásúak (3. ábra)
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2. ábra. A litoklázisokban előforduló kvarckristályok morfológiai bélyegei
Fig. 2 Morphological features of quartz crystals from the fractures

N

3. ábra. A kőfejtőben mért litoklázisok és diaklázisok csapásirányainak rózsadiagramja
Fig. 3 Rose diagram of strike-directions
and diachlases measured in the quarry

of lithoclases

Mint ásványtani érdekesség, a hialit is előfordult a kőfejtő talpán heverő kőzet
tömbök egyikén. Pontos származási helye nem adható meg, de egy erősen kovás
tömb repedései mentén jelentkezett, 2-3 mm-es víztiszta gömböcskékből álló
kéreg formájában.
Mikroszöveti jellegek
A kőfejtő ÉK-i részén elhelyezkedő hidrotermásan átalakult zónákban a kőzet
eredetileg vitrofíros, vitroklasztos volt. Hidrotermális hatásokra kovásodott,
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felzites, mikroholokristályos porfíros szövetűvé vált. Az alapanyag/porfír arány
70/30%. Az intenzív átalakulás következtében a horzsakövek pórusaik mentén
kovasavval itatódtak át. Az alapanyag sárgás-barnás színű, sávos, foltos,
hullámzó lencse-, zászló-szerű képleteket tartalmaz melyeket finomrostos,
anizotrop opál tölt ki. Az optikailag anizotrop viselkedés az opál-C- és opál-CTváltozatokra jellemző (MOLNÁR & TAKÁCS 1993).

A kőzet idiomorf-xenomorf fenokristályainak leggyakoribb mérete 0 , 2 - 3 mm.
A színes elegyrészeket kizárólag a biotit képviseli, 0 , 2 - 0 , 6 mm-es idiomorf táblás
léces kristályaival. Pleokroizmusa intenzív; y-fekete, a-sárga. Összetétele erősen
Fe-gazdag, annitos. Zárványként ritkán apatitot, cirkont és titanitot tartalmaz. A
biotit nem mindig ép, az átalakulás különböző fokozatait mutatja, mely során a
biotitot fokozatosan kvarc szorítja ki. Az átalakulás mértékétől függően a kvarc ap
ró kristályai jelennek meg a biotit szegélyen (Ш/2. kép). Erőteljesebb kiszorítás
esetén az apró kvarckristályok fűrészfogszerű továbbnövekedése figyelhető meg.
A végső stádiumban polikristályos kvarc pszeudomorfóza jön létre a biotit helyén.
Leggyakoribb fenokristályok az üde földpátok. Ezek idiomorf táblás, léces vagy
hipidiomorf, xenomorf szilánkos habitusúak és ritkán kalrsbadi ikresedés is
megfigyelhető rajtuk. Kioltásuk inhomogén, elmosódóan "szellemképes",
mozaikos. Optikai jellegük szanidinre utal. Az agyagásványos szegélyzóna
területén a földpátok teljesen szericitesedettek.
A kőzetalkotó kvarc töredezett-szilánkos vagy közel sajátalakú szemcsékben
fordul elő, maximum 3 - 4 milliméteres nagyságban. Szegélyei gyakran
rezorbeáltak, a magmás eredetű üvegzárványai hidrotermás hatásra
átkristályosodtak. Erre a hidrotermás felülbélyegzésre utal a magmás kvarc
repedéseibe utólagosan behatoló fluidumok által létrehozott másodlagos
folyadék-gáz zárványok jelenléte is.
A kőzet alapanyagában gyakran megjelennek a pirit 0 , 5 - 2 mm-es hexaéderes
kristályai. A kristályok azonban már csak pszeudomorfózák mivel teljesen átala
kultak hematittá, limonittá vagy agyagásványos szemcsehalmazzá.
A riolittufát kvarcerezések járják át. Egymást metsző jellegeik alapján időrendi
sorrendjük eldönthető. Szöveti és ásványparagenetikai tartalmuk szerint is meg
különböztethetők, amelyek alapján a hidrotermás rendszer fejlődésének külön
böző fokozatait képviselik. A megfigyelések során az értípusokat a képződési
sorrendjüknek megfelelően az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:
1. 2 0 - 8 0 цт-es, egy sorban vagy két sorban egymás után mozaik szerűen
elhelyezkedő kölönböző orientációjú kvarc egykristályokból felépített erek.
2. kvarc-szericit ér, főleg az agyagásványos szegélyzónában, ahol az előző
értípusokat elmetszi
3. 0,2 mm-cm-es szimmetrikus, vagy aszimmetrikus, polikristályos, homogén
vagy breccsás, kvarc-adulár stockwerkhálózat (Ш/3. kép). Ritkán a peremek
mentén a kvarcin szferulái jelennek meg.
4. 0,2 mm-lcm szimmetrikusan fésűs (fennőt prizmás)-kvarc—»opál—»alunit
+kaolinit+hematit kiválási sorrendű érhálózat különböző felnyílási
állapotokban:
a.) zárt polikristályos kvarcér
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b.) kissé felnyílt ér, fésűs (fennőt prizmás)-kvarc+opál kitöltéssel
c.) felnyílt ér fésűs (fennőt prizmás)-kvarc+opál+alunit szukcesszióval (IV/2.
kép)
e.) szimmetrikus fésűs-kvarcér belsejét kitöltő kaolinit+alunit-ban úszó
hematit szferulák (/V/L kép)
f.) fennőtt fésűs (prizmás)-kvarc nélküli, koalinit+alunit mátrixban úszó
hematit szferulák, ritkán az elmetszett káliföldpát fenokristályokon az érben
tovább növekedett adulár kristályok (TV/3, kép)
A különböző értípusok gyakran elmetszik az alapanyagban lévő fenokristályokat. Különösen szembetűnők a mikroerezések metszései. A metszések
helyén a kőzetalkotó kristályokban a következő átalakulások figyelhetők meg:
1. Polikristályos kvarc ér metsz káliföldpátot: az átmetszés szakaszán a kvarc
mellett szericit jelenik meg az érben, a lemetszett kristály pedig ék alakú
rendellenes kioltású másodlagos káliföldpátként (adulár) növekszik tovább. Ilyen
jellegű érben való káliföldpát továbbnövekedés előfordul a Tokaji-hegységben a
telkibányai ércesedés területén is (MOLNÁR 1994).
2. Polikristályos kvarcér metsz káliföldpátot: az egész kristály szericitté alakul,
pszeudomorfózát alkot.
3. Polikristályos kvarcér metsz káliföldpátot: az ér lefutása a kristályban kevés
bé követhető.
4. Egy sorban vagy két sorban egymás után mozaikszerűen elhelyezkedő külön
böző orientációjú kvarc egykristályokból felépített erek metszenek kvarc fenokristályt: az átmetszés helyén apró fluid zárványokat tartalmazó sáv jelenik meg.
A kvarc-érhálózatot tartalmazó zónából származó kőzetmintában a legszem
betűnőbb a kőzetalkotó káliföldpátok rendellenes optikai viselkedése. A
káliföldpátok idiomorf, nagy 0,5-3 mm-es táblás kristályokban fordulnak elő.
Mikroszkópban jellegzetesen inhomogén, elmosódóan mozaikos- "szellem
képes", halmazpolarizációt mutató kioltásúak. Gyakran nagyon élénk kioltási
diszperzió figyelhető meg, amikor is az ásványszemcse haragos kék, barna
színekben játszik (П/3. kép). A 2Va 10°-30°közötti, orientált metszeteken egészen
kicsinek adódik: az ásvány közel egytengelyűnek tűnik, negatív optikai jelleggel.
A kristályokon a karlsbadi ikrek csak ritkán jelennek meg. KUBOVICS (1993) szerint
a rendellenes optikai viselkedés kálimetaszomatikus átalakulásra utal. E
folyamatban a Ca és Na kiszorításával a neutrális-bázisos plagioklász kezdetben
kis tengelyszögű (2Va= 0°-20°), de egyre növekvő K-tartalmú szanidinné alakul
át. A ///. tábla 1. képén látható, hogy egy táblás plagioklász kristályt káliföldpát
szorít ki. A szemcse belsejében még jól látszanak a vékony sűrű poliszintetikus
ikerlemezek, amelyek savanyú albitos összetételre utalnak. Ezt a mezőt foltosán
szorítja ki a káliföldpát. A foltok belsejében már megfigyelhető a fentiekben
taglalt jellegzetes optikai sajátság. A szemcse másik oldalát, amely élesen
elkülönül az előző résztől, teljes egészében optikailag rendellenes káliföldpát
mező alkotja. A szemcsét hematit- és szericit-koszorú övezi. A hematit a
plagioklász kiszorítása során az abból felszabaduló Fe-tartalomból képződött. A
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4. ábra. A kvarc-adulár érhálózatban megjelenő rombusz alakú adulár kristályok visszaszórt
elektronképe és ED spektruma
Fig. 4 Backscattered
adularia stockwork

electronoptical

image and ED spectrum of rhomb-shaped

adularia crystals in the quartz-

kristály átalakult részében, rombusz átmetszetű optikailag eltérő orientációban
lévő kristályszemcse jelenik meg. A rombikus fázis morfológiája alapján adulár
(MOLNÁR 1994). Ezek a kristályok a kálimetaszomatikusan létrejött káliföldpátban
gyakran azonosíthatók, úgy hogy a plagioklászroncs már nem látszik és a kristály
jellegzetes kioltási diszperziót mutat (II/3. kép). Tehát feltételezhető, hogy a
kőzetekben észlelt káliföldpátok nagy része eredetileg savanyú plagioklászból
alakult át. Ez okozhatja a plagioklászok feltűnő ritkaságát is.
A rombikus átmetszetű adulár gyakran megjelenik a cm-es kvarc-érhálózatokban. Itt 1 0 - 1 0 0 um-es önálló szemcsékben vagy csomókban, szemcse
halmazokban fordul elő az erek külső szegélyén mint korai kiválás. Az elektronmikroszonda visszaszórt elektronképén az erekben előforduló adulár kristályai
rombusz alakú, éles peremű, világos szemcsékként jelentkeztek. Az összetételük
teljesen tiszta káliföldpát (4. ábra). Ezzel szemben a kőzet alapanyagába ágyazott
káliföldpát fenokristály kémiai inhomogenitást mutat. A világos szemcsékben
orientáltan párhuzamos elnyúlt sávok észlelhetőek, mely megjelenés hasonlít a
pertites szételegyedéshez (5. ábra). A sávok 1 0 - 2 0 um szélesek és több száz mikro
méter hosszúak. Ez meghaladja a kriptopertit méreteit ami a közepes összetételű
alsószanidin-felsőalbit szételegyedése során jön létre (KUBOVICS 1993). A világos
alapból készült felvétel (5. ábra A spektrum) tiszta káliföldpátnak, míg a sötét
sávokból készült felvétel (5. ábra В spektrum) tiszta albitos összetételnek felel
meg. Az albitos sávok vastagsága és egymástól való távolságuk határozott.
Összességében a szöveti bélyegek nem minősíthetők pertites szételegyedésnek.
Véleményünk szerint a plagioklász poliszintetikus ikerlemez-roncsainak felelnek
meg. Ez a szöveti bélyeg egy kiszorítási folyamat eredménye, mely a plagioklász
kálimetaszomatikus átalakulását mutatja.
A központi hematitos breccsazóna képződményei a legfiatalabbak. A hematitos
érhálózat elmetszi, a breccsa fragmentumai pedig tartalamazzák az összes előző
fejlődési fázisokat reprezentáló értípust. A hematitos érhálózat fejlődése a
különböző felnyílási állapotok alapján az alábbiakban rekonstruálható:
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5. ábra. Metaszomatikus káliföldpát visszaszórt elektronképe és különböző részéről készített ED
spektruma. A világos részek tiszta káliföldpát összetételűek (A), míg a sötét elnyúlt sávok albitos
összetételűek (B)
Fig. 5 Backscattered electronoptical image of potassium feldspar and ED spectra from its different parts. The
bright part comprises pure potassium feldspar (A), and the dark elongated belts comprise albite (B)

1. A polikristályos kvarcér felnyílásával a korai fázisban kivált fésűs kvarc és az
arra települő opál jelenik meg.
2. További felnyűás során a jókristályos, zónás alunit az opálba ágyazódva vagy
arra települve jelenik meg (IV/2. kép). A kristályok közel azonos méretűek
(40 um), nagy kettőstörésű 5 - 1 0 um-es belső magot hordoznak.
3. A következő felnyüási stádiumban jelenik meg a hematit, a fésűs kvarc
felszínére települve. Az ilyen jellegű erezések tengelyvonalát nagyon finom
szemcsés alunit-kaolinit adja amelybe sűrű diszperz eloszlásban a hematit 1 0 - 3 0
um-es szferulái ágyazódnak (IV/3. kép).
4. A legfiatalabb erezések peremén már nincsen kovaásvány. Az eret teljes egé
szében aprószemcsés (um alatti) kaolinit-alunit tölti ki, amelybe változó sűrű
séggel hematit szferulák ágyazódnak (W/l. kép).
A jókristályos alunit visszaszórt elektronképén jól látszik a szemcsék zónássága, ami kémiai inhomogenitásra utal (6. ábra). A zónák 2 - 5 um szélesek. A
szemcsék belsejében a mag mindig világos, összetételét a (6. ábra, 1. spektrum)
mutatja. A külső zónákban a Fe-tartalom ingadozása figyelhető meg. A Fekoncentráció a szemcsék magjában a legmagasabb (6. ábra, 1. spektrum) 1 7 , 6 8
AT%, a külső zónákban ingadozik (6. ábra, 2. spektrum) 7,14 AT%, (6. ábra, 3.
spektrum) 2,78 AT%. Ez összhangban van az optikailag megfigyelt sajátosságok
kal, a mag magasabb fény és kettőstörésével. Az elemzést az optikai viselkedéssel
egybevetve az ásvány Fe-tartalmú alunit. Az alunit rendszerint kevés jarozitmolekulát is tartalmazhat (KUBOVICS 1993). Hasonló, zónás, szektorzónás alunit
található a legyesbényei Fuló-hegyen (SZAKÁLL et al. in: KOCH 1985). Az ott
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6. ábra. Zónás-szektorzónás alunit visszaszórt elektronképe és a különböző zónákból készített ED
spektrumok
Fig. 6 Backscattered electronovtical image of zonal-sectorzonal

alunite with ED spectra from its different zones

előforduló alunit növekedési zónásságát %-os mennyiségű Pb, Fe, Ba szennyező
elemek beépülése okozza. A megvizsgált szemcsében azonban egyéb elemek
nem jelentkeznek. A spektrumokon megfigyelhető, hogy a Fe-tartalom növeke
dése az Al-tartalom csökkenését idézi elő, az ásvány egyre inkább jarozitos
jellegűvé válik.
Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokkal az erezések hematit szferuláinak kémiai inhomogenitása is megállapítható volt. A visszaszórt elektronképen a
radiális rostos szerkezet mellett egy sávos koncentrikus jelleg is megfigyelhető.
Ezt a Si és a Fe szferulán belüli ingadozása okozza. Ez arra is utalhat, hogy nem
tiszta hematitról lehet szó, hanem gélszerű opálgömbökben dúsuló hematit vagy
goethit pikkelyekről, rostokról. Egyes májopál félék bírhatnak ilyen szerkezettel.
A hematit apró um-es pikkelyek, lemezek formájában is előfordul az érben
elszórva vagy annak pereme felé csoportosulva. Néhány um széles fonatos
jellegű erecskéket teljes egészében hematit tölthet ki. A hematit szferulák és
pikkelyek megjelenése alacsony hőmérsékletű oxidatív körülményeket indikál
(KOCH & S Z T R Ó K A Y 1 9 8 6 ) .

Röntgen por diffrakciós vizsgálatok
A vizsgálatok elsősorban az agyagásványos zónák és az érparagenezisek
ásványparagenezisein történtek. Az agyagásványos szegélyzóna mintáiban a
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kvarc-kaolinit-szmektit (montmorillonit 15A) ásványtársulás jelentkezett. A
szmektit azonban nagyobb mennyiségben a zúzott kataklázos kőzet repedéseiből
került ki. Ebbe az anyagba ágyazódnak a fennőt kvarckristályok. A szmektit
jelenléte alacsony hőmérsékletű, 160 °C alatti és neutrális pH-jú keletkezési kö
rülményekre utal (WHITE & HEDENQUIST 1995). A külön eljárással vizsgált szmektitről megállapítható volt, hogy az trioktaéderes.
A kvarc-stockwerk erezésekben az ос-kvarc mellett egyéb ásványfázis nem volt
kimutatható. Az adulár annak kis mennyisége miatt a diffraktogrammon nem
volt észlelhető.
A centrális breccsazóna értípusainak vizsgálata alapján megállapítható volt
hogy, az Ér-1, Er-2 erek kvarctartalmúak, míg az Ér-3-ban kvarc-alunit-kaolinit
volt kimutatható. A szemmel láthatóan vörös Er-3-ban a hematit nincs pordiffrak
ciós eljárással kimutatható mennyiségben. Ez a hematit finom, diszperz jellegű
eloszlására utal.
A hematitos erezésekhez kötődően másodlagos ásványként a kollomorf meg
jelenésű goethit és a zöldessárga foltokban észlehető nontronit voltak azono
síthatók.
Röntgen pordiffrakcióval meghatározott ásványok a különböző típusú
hidrotermás kőzetátalakulásokból
Minerals from the altered hydrothermal
by X-ray powder diffraction

zones
determinated
analysis
I. táblázat - Table I

Röntgen pordiffrakcióval meghatározott ásványok
agyagásványos szegélyzóna
kvarc - adulár érhálózat
központi hematitos breccsazóna

utólagos ásványok a központi
hematitos breccsazónából

KAOLINIT 1-T
a KVARC
M O N T M O R I L L O N I T 15 A
a KVARC
KAOLINIT 1-T
a KVARC
ALUNIT
GOETHIT
NONTRONIT

Folyadékzárvány vizsgálatok
Vizsgálatra a litoklázisok agyagos felületébe ágyazódott, nyúlt, prizmás kristá
lyokból készített két oldalán polírozott 0,3-1 mm vastag preparátumokat használtunk.
A kristályokban az alábbi zárványtípusokat észleltük:
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1. Egyfázisú zárványok
Ásványzárványok:
a.) Apró, 5-15 um-es izometrikus, közel négyzet alakú, a kvarcnál nagyobb törés
mutatójú, vékony totálreflexiós peremű gyenge pszeudoabszorbciót mutató
színtelen ásvány. Peremein néha jól látszik a jó lemezes hasadása. +N-val
változó I.r.-III.r. interferencia színeket mutat. Az optikai jellegek alapján
karbonátként azonosítható.
b.) Idiomorf, izometrikus hatszöges- táblás, kissé szabálytalan, lekerekítet alakú
vagy léc alakú pikkelyek (II/2. kép). Enyhén rózsaszínes, sárgás árnyalatúak.
Törésmutatójuk a kvarcénál jóval nagyobb, ezért éles peremű kiemelkedő
szemcseként jelenik meg. +N-val a kettőstörésük nagy, jellegzetes szericitpolarizációt mutat. Optikai tulajdonságai alapján kálicsillámnak határozható.
A lemezekben csoportokban előforduló háromszög alakú zárványok figyel
hetők meg. Ezek a képletek a csillámnál kisebb fénytörésűek.
Folyadékzárványok:
a.) A kvarc repedései, hasadási nyomvonalai mentén gyakran előforduló, csak
folyadékfázist tartalmazó szabálytalan, gyakran felhő alakú zárványok a
gazdaásvány kristályosodása után képződtek (másodlagos genetikai típusú
zárványok; (ROEDDER 1984).
2. Kétfázisú zárványok
a.) Folyadék- és gázfázist tartalmazó mikroüregek, amelyekben a gázfázis
térfogata kisebb mint a folyadékfázisé (II/l. kép). Ez a típus széles körben
elterjedt a vizsgált mintákban. A gázfázis térfogata ezen zárványokban az
össztérfogatnak 10-30%-át teszi ki annak függvényében, hogy a zárvány a
hidrotermás folyamatok alacsony vagy magas hőmérsékletű szakaszában
képződött. A zárványtípus leggyakrabban negatív kristály-, vagy szabálytalan
pecsétalakú formában jelenik meg repedések menti másodlagos genetikai
típusú sorokban, vagy repedésektől távolabb magánosan és/vagy kisebb
csoportokban. Maximális méretük néhányszor 10 um.
b.) Folyadék- és gázfázist tartalmazó zárványok, amelyekben a gázfázis térfogata
jóval meghaladja a folyadékfázisét. Ebben a zárványtípusban a folyadékfázis
csak a zárvány falára tapadt vékony filmként van jelen. Méretük meghaladja a
túlnyomórészt folyadékkal töltött mikroüregekét. Méretük néhányszor 10 mm.
Alakjuk legtöbbször negatív kristályhoz közelít (II/l. kép). Jelenlétük arra utal,
hogy az idiomorf, a repedés falára egykoron fennőtt prizmás kvarckristályok a
fluidumok heterogén fázisösszetétele - felforrása (ROEDDER 1984) - mellett
kristályosodtak.
A mikrotermometriai vizsgálatok eredményei
A vizsgálatokat az ásvány elsődleges és másodlagos típusú folyadékfázisban
dús kétfázisú zárványain végeztük. A mérések során a folyadék+gáz összetételű
zárványok 160°C és 330°C között homogenizálódtak (7. ábra). Az ábráról
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7. ábra. A folyadék-gáz zárványok homogerúzációs hőmérsékleteinek gyakorisági eloszlási diagramja
Fig. 7 Frequency distribution of the homogenization

températures of liquid-gas

inclusions

leolvasható, hogy a 160-190°C között homogenizáló zárványok jól elkülönülő
populációt alkotnak. Ezek a másodlagos zárványok adatai. A 210-330°C között
homogenizálódó elsődleges zárványok adataiban jelentős szórás észlelhető.
Azonban 224°C-on egy gőzfázisú homogenizációt sikerült meghatározni, egy
elsődleges, gőzfázisban dús zárványból. így a folyadékfázisban dús kétfázisú
zárványok homogenizációs hőmérsékleti értékeinek szórása valószínűleg in
homogén bezáródásként értelmezhető (BODNÁR et al.1985). A kristályok képző
dése során a fluidum gőznyomása meghaladta a külső hidrosztatikus nyomást,
azaz forrás állapotában volt és a képződő kristályokban a jelenlévő folyadék és
gőzfázis (+gáz) különböző arányban záródott be.
A krioszkópos vizsgálatok során általánosan megfigyelhető volt, hogy a
zárványok folyadékfázisa rendszerint -50°C-on dermedt meg. A hőmérséklet
emelkedésével a jég és gázbuborék határán egy új fázis jelent meg, ami a buborék
eltorzulását idézte elő. Az irodalmi adatok alapján ez széndioxid-hidrátként ( C 0
X 5,75 H 0 ) azonosítható (COLLINS 1979; BODNÁR et al. 1985). A széndioxid-hidrát
csak a magas hőmérsékleten homogenizáló zárványokban jelent meg és minden
esetben a folyadékfázis megdermedése után keletkezett. A jégfázis megolvadása
után már nem volt észlelhető. A C0 -hidrát stabilitási viszonyai (COLLINS 1979)
alapján ez úgy értelmezhető, hogy a C 0 parciális nyomása a folyadékfázis
olvadáspontja után nem haladta meg a 10,44 bart. Ez egyben azt is jelenti, hogy
a fluidumok maximális C 0 tartalma (0 NaCl ekv. súly% szalinitás esetén) 0,85
mól/kg körüli (HEDENQUIST & HENLEY 1985b). A minta zárványaiban a magas
hőmérsékleten homogenizálódó elsődleges C 0 tartalmú zárványokban a
olvadáspont csökkenés értékek -2,3°C-nak adódtak.
2

2

2

2

2

2
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A maximális 0,85 mo]/kg C 0 koncentráció maximum l,5°C-os olvadáspont
csökkenést idézhet elő. Az így visszamaradó maximálisan 0,8-0,9°C-os olva
dáspont csökkenés az oldat sókoncentrációjából következik. Ennek alapján a
forrásban lévő rendszer 1,4-1,57 NaCl ekv. súly% szalinitással rendelkezett. Az
oldatsűrűsége J=0,864 g/cm . Ezen adatok alapján számítható paleobathiális
adatok 270-300 méteres felszín alatti mélységet mutatnak (HAAS 1971, 1976;
POTTER 1977, POTTER et al. 1978). A C 0 tartalom figyelembe vételével azonban
nagyobb mélység is valószínűsíthető. A pontosabb meghatározáshoz a C 0
koncentráció pontos ismerete szükséges.
Az alacsony hőmérsékleten homogenizáló zárványok fagyasztása során a
széndioxid-hidrát fázis nem jelent meg. Ezen zárványok olvadáspont csökkenése
-l,9°C-nak adódott, ami 2,85 NaCl ekv. súly% koncentrációnak felel meg. Ez
mutatja, hogy széndioxid mentes de töményebb oldatokról van szó.
2

3

2

2

Optikai Emissziós Színképvizsgálatok
A tájékoztató jellegű vizsgálatok az egész kőfejtőből begyűjtött teljes kőzetet
reprezentáló 15 darabos mintasorozaton készültek. A vizsgálat célja az elsődleges
mélységi és másodlagos felszíni geokémiai diszperziós folyamatok megálla
pítására irányult. A meghatározásokat Ag, As, Cu, Pb, Sb és Zn elemekre végez
tük. Az Au kimutatási határ felett (10 g/t) nem volt észlelhető. Geokémiai
anomália a kőfejtő ÉK-i részében a megfigyelt hidrotermás zónában adódott.
Kiugró értékek főleg a breccsás centrális zónában és az agyagásványos szegély
zónákban voltak tapasztalhatók. A vizsgálatokból levonható legfontosabb
megállapítás az As mennyisége, amely 400-1600 g/t értéket is elér. Ez a központi
zóna breccsás képződményeiben fordul elő (II. táblázat).

Következtetések
A terepi megfigyelések során megállapításra került, hogy a riolittufa intenzív
hidrotermás átalakulása lokális, és a kőfejtő ÉK-i sarkára korlátozódik. Szerke
zetileg összetett; jól elkülöníthető központi hematitos breccsazónára és agyag
ásványos, kvarc-érhálózatos szegélyzónákra osztható. A breccsazóna különböző
irányú törések kereszteződésében helyezkedik el. Ez a breccsazóna tektonikai és
hidrotermás eredetű lehet.
A központi zónát többfázisú breccsásodás jellemzi. A breccsásodás egyes fázisai
mind intenzitásukban, mind szövetükben eltérő jellegűek. Ezek a breccsásodási
jelenségek a hidrotermás fluidum feltöréseihez köthetők, melyeket a törés
rendszerek ismétlődő aktivizálódása indukált. A központi zónában erőteljes
kovásodás jelentkezik, és a breccsa tömör, szívós megjelenésű. A szegélyzónák
kőzetei erősen töredezettek, kaolinites vagy kovás átalakulást mutatnak. Az
agyagásvány képződése a kovásodás utáni jelenség.
A hidrotermás oldatok a tektonikailag fellazult zónákban törtek fel. Ennek a
többütemű, fluktuáló folyamatnak határozott ásványparagenetikai és szöveti
sajátosságai voltak. A különböző típusú mm-es kvarcerecskék a folyamat kezdeti
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Tájékoztató jellegű Optikai Emissziós Színképelemzlés eredményei, a különböző mértékben
átalakult kőzetekből

Reconnaissance

Opical

Emission

Spectra

data from

the altered

rock

types

II. táblázat - Table II.

elemek és kimutatási határaik g/t-ban
minta

Ag 1

As 160

Cu 10

Pb 10

Sb 6 0

Zn 1 0 0

1600

10

100

250

<100

1000

10

160

250

160

400

25

<

40

160

1

kvarc-hematit-kaolinit-alunit ér, k.br.z

2

kvarc-hematit-kaolinit-alunit ér, k.br.z

3

teljes kőzet, központi breccsa zóna

4

teljes kőzet, központi breccsa zóna

<
<
<
<

5

teljes kőzet, központi breccsa zóna

2.5

300

<
<
<

40

<

6

kovás szegélyzóna

400

16

160

106

7

kovás szegélyzóna

250

16

100

<

8

kovás szegélyzóna

<
<
<

<
<
<
<
<

250

10

100

160

160

9

kovás szegélyzóna

250

16

<

10

kovás szegélyzóna

250

16

25

11

agyagásványos szegélyzóna

<

10

40

<
<
<

<
<
<

12

agyagásványos szegélyzóna

13

agyagásványos szegélyzóna

14

agyagásványos szegélyzóna

<
<

<
<

15

agyagásványos szegélyzóna

<
<
<

400

<
<

10

60

40

160

25

25
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szakaszát jelzik. Ezután egy cm-es vastagságú, szimmetrikus felépítésű, tiszta
kvarcérhálózat alakult ki homogén, vagy breccsás szövettel. Ebben az értípusban
jelennek meg a színtelen, üde, 10-100 um-es rombusz átmetszetű adulár kris
tályok. Az erekben és a kőzetben piritesedés jellemző, míg a kőzetalkotó plagioklászok erőteljes kálimetaszomatikus átalakulást szenvedtek. A rendszer további
felnyílásával alunit jelent meg kaolinittel. Legvégül az utolsó breccsásodási
esemény lokális, hematitos ércesedést okozott.
A hidrotermás oldatok feláramlását tektonikai és/vagy vulkáni aktivitás indu
kálta, amely utalhat egy közelben lévő eltemetett vulkáni központra. A hidro
termás aktivitás kora a kora-miocénnél fiatalabb, feltehetően valamelyik miocén
vulkáni fázishoz kötődik, vagy hosszabb ideig tartó ismétlődő folyamat volt.
A mélyből feltörő hidrotermás oldat áramlása során reakcióba lépett a mellék
kőzettel. A folyamat közel neutrális pH-jú, redukált körülmények között ment
végbe. A neutrális pH kialakulását az adulár kristályosodása, a kőzet kálimeta
szomatikus átalakulása jelzi. A kőzetből Vendl (1927) által végzett teljes kémiai
elemzés kiugró 7,3%-os K 2 0 koncentrációt mutat. Ez a magas érték magya
rázható a felismert kálimetaszomatikus jelenségekkel. A reduktív állapot
jelenlétét mutatják a kőzet alapanyagában gyakran található piritkockák,
amelyek a későbbi folyamatok során hematittá alakultak. Ez arra utal, hogy a
hidrotermás folyamatok későbbi fázisaiban oxidációs viszonyok uralkodtak. A
rendszer további fejlődése során a repedések felnyílásához kapcsolódó
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nyomáscsökkenés hatására a hidrotermás oldatok felforrtak. Ezt a jelenséget
mutatják a kvarckristályok folyadékzárványai amelyek homogenizációs hőmér
sékleti adatai szerint a felforrás 220°C-230°C-on, minimálisan 270-300 m
paleomélységben játszódhatott le. Ebben a folyamatban a rendszer explozív
jellegű volt, amit a breccsásodás és a kőzet repedezettsége mutat. A felforrás
következtében szeparálódó gőzfázis magával ragadta a könnyenillókat ( C 0
H 0), így a visszamaradó oldatok betöményedtek. Ezt mutatják a másodlagos
zárványok magasabb szalinitás értékei. A forrás során elszökött gázok a
felszínközeli oxidációjuk során savas pH-jú másodlagos oldatokat (pH=2-3;
T~160°C) hoztak létre. Az így keletkezett ún. "gőzhevített" oldatok kaolinites,
alunitos átalakulásokat eredményeztek. Az oxidatív körülményt a hematit kivá
lása is jelzi.
A szöveti-, ásványparagenetikai és geokémiai bélyegek alapján a sárszent
miklósi hidrotermás komplexum adulár-szericit típusú epitermás rendszerként
azonosítható. Ezeket a rendszereket a nemzetközi szakirodalom a fluidumok
redukált, közel semleges pH-jú, alacsony összkén- és esetenként 1-2 súly% oldott
C0 -tartalma miatt újabban a "Low-Sulphidation (LS)" elnevezéssel illeti. A
másik epitermás teleptípus az ún. "High-Sulphidation (HS)" fluidumai oxidáltabbak, alacsony pH-júak és nagyobb összkén-tartalmúak. Az erősen savas pH-jú
hidrotermás folyamatokra főleg a pirofillit, diaszpor, kaolinit és alunit
előfordulása jellemző (MOLNÁR 1993,1997; HEDENQUIST & HENLEY 1985a, b; WHITE
2/

2

2

& HEDENQUIST 1995; HEDENQUISÎ et al.

1996)

Az adulár-szericit típusú epitermás kőzetátalakulás a Kárpát-medencén belüli
térségben az Au dúsulásával jellemezhető hidrotermás ércesedésekben figyel
hető meg (SZÉKYNÉ 1970; MOLNÁR 1993). Az analógiák alapján a sárszentmiklósi
előfordulás egy nemesfém-ércesedésre perspektivikus zóna indikációjaként
értelmezhető. A riolittufa hidrotermás átalakulása Sárszentmiklóson, utalhat egy
vulkáni centrum közelségére a közép-magyarországi eltemetett miocén vulkáni
vonulatban.
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Táblamagyarázat - Explanation of plates
I. tábla - Plate I
1. A hidrotermás hematitos breccsa terepi szöveti képe. A breccsás test peremi részén közel
párhuzamos szétseprűző sűrű érhálózat szilánkos és kerekded klasztokat fog közre. A belső
részen a kiasztok mérete mennysége csökken a mátrix javára, mikrobreccsás kifejlődésbe
megy át.
Textural pattern of the haematitic hydrothermal breccia in the field. At the margine of the brec
cia zone a parallel sweeping vein network surrounds angular and rounded clasts. In the inner
part of the brecciated body, the amount and size of clasts decrease and the breccia exhibits
microbrecciated
texture.
2. Párhuzamos, szétseprűződő, mikrobreccsás hematitos érhálózat, terepi szöveti képe.
Parallel and sweeping microbrecciated network of haematite veins. Textural pattern in the field.
3. Mikrobreccsás hematitos ér mikroszöveti képe, a központi breccsazónából. (II N., 250x)
Micro-brecciated haematite vein from the central breccia zone, (plane polars, 250x)
II. tábla - Plate II
1. Különböző fázisarányú folyadék-gáz zárványok kvarcban. (II N., 400x)
Liquid-vapor

inclusions with various phase ratios in quartz, (plane polars, 400x)

2. Kálicsillám hexagonális lemezeinek zárványai kvarcban. (II N., 400x)
Iclusions of hexagonal-shaped K-mica plates in quartz, (plane polars, 400x)
3. Rendellenes, inhomogén, mozaikos kioltású metaszomatikus káliföldpát, rombusz alakú
adulárzárvánnyal. (+N., lOOx)
Extraordinary, inhomogenous, mozaic extintion of potassium feldspar with inclusion of rhomb-shaped
adularia. (crossed polars, lOOx)
III. tábla - Plate III
1. Plagioklász káliföldpát általi metaszomatikus kiszorítása. A teljesen átalakult részben r o m 
busz alakú adulár kristályok figyelhetők meg. (+N., lOOx)
Metasomatic replacement of plagioclase by potassium feldspar. Rhomb-shaped adularia appears in the
completely replaced part of the crystal, (crossed plars, lOOx)
2. Biotitot kiszorító polikristályos kvarc. (+N., lOOx)
Polycrystalline quartz replaces biotite. (crossed polars, lOOx)
3. Aszimmetrikus polikristályos mozaikos kvarc-adulár ér. (+N., 25x)
Asymmetric polycrystalline, mozaic-textured quartz-adularia vein, (crossed polars, 25x)
IV. tábla - Plate IV
1. Hematitos ér mikroszöveti képe: kaolinit-alunit mátrixban úszó hematitszferulák (II N., 25x)
Microtexture
of a haematite veinlet: spherulae of haematite are emplaced in
kaolinite-alunite
matrix (plane polars, 25x)
2. Kvarc-opál-alunit ér központi részét kitöltő zónás alunit kristályhalmaz. ( + N , 200x)
Aggregate of zoned alunite crystals filling up the central zone of a quartz-opal-alunite
crossed polars, 200x)

veinlet

3. Szimmetrikus kvarcér fennőt prizmás kvarkristályokkal és kaolinit-alunit mátrixban úszó
hematit kitöltéssel. (II N., 25x)
Symmetric quartz veinlet of owergrown prismatic crystals with central infilling of kaolinitealunite matrix containig haematite (plane polars, 25x)

