
Földrajzi elhelyezkedés

A Keszthelyi-hegységtől északra található a 170-200
m átlagmagasságú, lankás felszínű, pannóniai–kvarter
üledékekből felépülő Zalaszántó–Zsidi-medence. Ezt
északról és keletről átlagosan 350-370 m tengerszint fe-
letti magasságú vulkáni bazalthegyek övezik (Tátika-cso-
port). 

A Tátika-csoport a Keszthelyi-hegység északi részén
található, s alakrajzilag vulkáni kúpokból, lávatakarókból

és vulkáni gerincekből (pl. Prága-hegy, Kovácsi-hegy,
Hermántó-hegy) álló dombság.

A Prága-hegy a Tátika és Sarvaly között húzódó, ÉK–
DNy-i irányú, mintegy 6 km hosszúságú bazaltgerinc kö-
zépső tagja (1. ábra). A hegyet ÉK-ről a Sarvaly-gerinc,
DNy-ról a Farkas-hegy, míg ÉNy-ról a Berce-hát, DK-ről
pedig a Szebike-völgy határolja, mely utóbbi a Zalaszán-
tó–Zsidi-medence része. A gerinc hossza 1,5-2 km, legma-
gasabb pontja a Karikás-tető (354 m). A vonulat átlagos szé-
lessége 250-750 m, átlagos magassága 310-320 m közötti.
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Összefoglalás

A Prága-hegy (Bazsi, Balaton-felvidék) Karikás-tető (354 m) csúcsától NyDNy-ra található bazaltkőfejtő egyes üregkitöltő ásványait már
leírták, de még nem került sor a gazdag ásványegyüttes rendszeres nagyműszeres vizsgálatára. A következőkben a jellegzetes ásványok (zeolitok,
szerpentinfélék, szmektitek és egyéb ásványok) részletes vizsgálati eredményeit mutatjuk be. Ezek szerint a zeolitos ásványtársulás hasonló a más
Balaton-felvidéki bazaltfejtőkből leírt paragenezisekhez. A szerpentinek és szmektitek a hasonló, de kevéssé ismert Balaton-felvidéki előfordulá-
sok mellett a dunabogdányi Csódi-hegy részletesen leírt ásványtársulásával is rokoníthatók.

Keywords: Balaton Highland, Prága Hill, basalts, cavity filling minerals, zeolites, serpentines, smectites

Abstract

Some cavity minerals of the basalt quarry situated in WSW part of Karikás-tető (354 m), summit of the Prága Hill (village of Bazsi, Balaton
Highland) have been described, the systematical mineralogical analysis of the rich mineral assamblages, however, have not been executed. In this
paper the results of the systematical mineralogical analysis of characteristic minerals (zeolites, serpentine minerals, smectites and other minerals)
are presented. These are similar to other paragenesis from other basalt quarries from Balaton Highland. The serpentine minerals and the smec-
tites are similar to the paragenesis from Csódi Hill (Dunabogdány) described in detail and the less known paragenesis from the Balaton Highland. 



Kutatástörténet

A Balaton-felvidék bazalthegyei és ásványai korán fel-
keltették nemcsak a hazai, hanem a külföldi geológusok
érdeklődését is. A területet érintő korai külföldi földtani
munkák közül a legjelentősebb BEUDANT (1822) hazánkról
szóló útleírása, ebben szerzője leírja a Tapolcai-medence
bazaltjainak ásványos összetevőit. A XIX. sz. második
felében BÖCKH (1875–78) és HOFMANN (1874, 1875–78)
foglalkoztak a bazaltokkal és piroklasztitokkal, és az utóbbi
szerző már bemutatja a bazalthegyek kialakulását ábrázoló
első szelvényeket is. 

A Tátika-csoportról — földtani szempontból — először
VITÁLIS (1911) tesz említést. Ebben részletesen ismerteti a
bazaltos vulkanitokat, és egyebek mellett CHOLNOKY J. által
készített képeket mutat be többek között a Sarvaly-hegyi
kőfejtőről. 

A II. világháború előtt és azt követően több évtizeden
keresztül MAURITZ (1948), ERDÉLYI (1954) és JUGOVICS

(1948, 1950, 1951, 1955, 1959) foglalkoztak részletesebben
a terület vulkanizmusával és ásványtanával. Közülük a föld-
tani szempontból legjelentősebb kutatások JUGOVICS J. ne-
véhez fűződnek. 

Földtani kutatásokat az utóbbi években BODORKÓS

(1997) végzett. Részletes leírást adott a Prága-hegyi bazalt
megjelenéséről, a bazalt–üledék viszonyáról, az egyes kő-

zettípusokhoz kapcsolódó elváltozásokról, valamint az
üregkitöltő ásványokról.

Földtani felépítés

A Prága-hegy aljzatát triász mészkő és dolomit alkot-
ja. Az üledékképződés a felső-triász folyamán megsza-
kadt, és a mai Prága-hegy vidéke a miocén időszakig
pusztuló terület volt. Ebből az időszakból képződmények
nem ismertek (JÁMBOR 1980, BUDAI et al. 1999). A kora-
badeni során megindult a Balaton-felvidék nyugati me-
dencéinek süllyedése. A medencék központi részén ra-
kódtak le a ma a Tekeresi Slír Formációba sorolt törme-
lékes üledékek, míg peremi területein sekélytengeri kar-
bonátok keletkeztek (Pécsszabolcsi Mészkő Formáció).
A szarmatára a miocén süllyedékek nagyrészt feltöltődtek
(Szilágyi Agyagmárga Formáció), a következő ciklus
üledékeit a medenceperemi karbonátok képviselik
(Tinnyei Formáció). A pannóniai korai szakaszában, a
miocén medencékben előbb a Kisbéri Kavics és Kállai
Kavics Formáció üledékei, majd később a belső terü-
leteken a Száki Agyagmárga Formáció rakódott le. A
késő-pannóniai során a fokozatosan feltöltődő (Somlói
Formáció) üledékgyűjtők elmocsarasodtak (Tihanyi For-
máció (BUDAI et al. 1999). 
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1. ábra. A vizsgált terület elhelyezkedése, valamint bazalt- és bazalttufa-előfordulásai (JUGOVICS 1948 alapján)
1 — bazalt, 2 — bazalttufa, 3 — település

Figure 1. Location of the investigated area and of the outcrops of basalt and basaltic tuffs (after JUGOVICS 1948)
1 — basalt, 2 — basaltic tuff, 3 — village

Tátika-csoport = Tátika Group, Keszthelyi-hegység = Keszthely Mts, Karikás-tető, bánya = quarry of Karikás-tető , Prága-hegy = Prága Hill, Farkas-hegy = Farkas Hill,
Hermántó-hegy = Hermántó Hill, Kovácsi-hegy = Kovácsi Hill, Szántói-hegy = Szántói Hill, Fertős-hegy = Fertős Hill, Berce-hát = Berce Hill



A Balaton-felvidék vulkanizmusa kb. 8 millió évvel ez-
előtt kezdődött a Hegyes-tűn (7,91±0,51 millió év), és hoz-
závetőlegesen 2,7 millió évvel ezelőtt fejeződött be a Halá-
pon (2,70±0,35 millió év). A sümegprágai és a bazsi kőfej-
tőkből származó bazaltminták K/Ar radiometrikus kora
3,02±0,20 és 3,79±0,62 millió év közötti (BALOGH et al.
1982, 1986).

Területünk, illetve az egész Balaton-felvidék korszerű
vulkanológiai elemzése szerint a Tátika és a Sarvaly-hegy
közötti bazaltgerinc telérrendszer. A vulkanitok a felső-
miocén–pliocén nedves, tavi-folyóvízi eredetű üledékekbe
ujjszerűen nyomultak be. E telérek igen szabálytalanok,
peremeik deciméter-méter szélességben a befogadó kőzetek
hatására átalakultak (MARTIN, NÉMETH 2004). 

A karikás-tetői kőfejtő (I. tábla, 1. fénykép) feltárja a
telérkomplexum anyagát képező bazaltot, valamint fol-
tokban a fedőüledéket is. Ez utóbbit változatos anyagú ho-
mok- és agyag-előfordulások alkotják, szórványos ős-
maradvány-tartalommal. A telérrendszert a későbbi eró-
zió tárta fel a fedő pannóniai üledékek alól, ez a folyamat
lassabb ütemben, napjainkban is folyik (I. tábla, 2. fény-
kép).

A fedőüledék anyaga több oldalon érintkezik a vulkáni
anyaggal (I. tábla, 3. fénykép).

Számos, a vulkáni anyagba beágyazott üledékes kőzet-
testet is találunk (I. tábla, 4. fénykép), ezek részben a
fedőből, részben a neogén üledékes rétegekből felszakított
anyagokból származnak. Összetételük változatos képet
mutat: agyag, homok, mészkő, kvarckavicsok. A kontakt-
hatás mellett hidrotermális hatás is érte a szubvulkáni test
mentén található üledékeket (BODORKÓS 1997, MARTIN,
NÉMETH 2004).

Bányatörténet

A térségben a bazaltbányászat 1896-ban indult, amikor a
Dunántúli Mész- és Téglaégető Rt. tulajdonosai megnyitot-
ták a Sarvaly-hegyi bányát. A Bazsi melletti kőbányát
először SCHAFARZIK (1904) említi. Nagyobb ütemű kőter-
melés 1918-ig folyt, ami az I. világháború alatt fokozatosan
lecsökkent. A 1920–1950 közötti időben a helyi kőfejtők
jelentősége tovább csökkent. Ezzel egyidőben egyéb dunán-
túli kőfejtőké (Ság-hegy, Haláp, Hegyes-tű) nőtt. A bazsi
kőbánya újraéledése 1959-ben kezdődik, amikor a Tátika
Tsz kezdi meg a bazalt kitermelését, majd 1964-ben ismét
bezárják. A rendszerváltás után az egykori terme-
lőszövetkezet kőbányáját az osztrák érdekeltségű Pergerkő
Kft. vásárolta meg. A termelés azóta újra folyik (BODORKÓS

2007).

Ásványtani kutatások

A Karikás-tető (Prága-hegy, Bazsi, Balaton-felvidék)
(354 m) csúcsától NyDNy-ra található bazaltkőfejtő egyes
üregkitöltő ásványait már leírták, de még nem került sor a

gazdag ásványegyüttes rendszeres nagyműszeres vizs-
gálatára.

A Prága-hegy bazaltjaiban megjelenő ásványokkal a
XX. század közepén MAURITZ (1958) foglalkozott részlete-
sebben. A lelőhely iránt az 1980-as évektől megindult rend-
szeres ásványtani gyűjtés újból felkeltette az érdeklődést.
Ennek eredményeképpen jelentősen kibővült az addig leírt
ásványok sora (1. táblázat). 
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1. táblázat. A Prága-hegy ásványai

Table 1. Minerals of Prága Hill

*Általunk nem kimutatott ásványok.



A Prága-hegy csúcsától (Karikás-tető, 354 m)
NyDNy-ra található bazaltkőfejtő szinte minden pontján
találhatók ásványelőfordulások, de két kitüntetett, gazdag
lelőhelyről származik a legtöbb vizsgált minta (BODOR-
KÓS 1997): 

— Az egyik előfordulásban, a bánya alsó szintjének
középső részén, a fal felső harmadában egy nagyobb
üledékes test mellől lerobbantott oszlopos bazalttömbök
egy gazdagabb zeolitos-karbonátos társulást rejtettek, eb-
ben a tűs megjelenésű zeolitok (nátrolit, thomsonit, gis-
mondin, gonnardit) voltak jellemzőek, csoportos vagy
magányos kalcittal, szmektit- és szerpentinásványokkal. 

— A másik előfordulás a bánya legfelső szintjéhez
kötődik, ahol egy nagyobb kiterjedésű fedőüledéktest
(homok/agyag) mellett volt egy, főleg karbonátokban igen
gazdag társulás. Nagyméretű (több dm-es) üregek is talál-
hatók aragonit-kalcit kitöltéssel, ezen kívül megjelennek
zeolitok (főleg phillipsit, mellette kabazit), szmektit- és
szerpentinásványok. 

Vizsgálati módszerek

A röntgendiffrakciós vizsgálatokat számítógépes vezér-
lésű és kiértékelésű Philips PW 1710 diffraktométerrel
végeztük a következő felvételi körülmények között: Cu-
antikatód, 40 kV és 30 mA csőáram, grafit-monokromátor,
goniométersebesség 2°/perc.

Az agyagásványok részletes vizsgálata a laboratóriumban
Atterberg-hengerekben leválasztott 2 mm alatti agyagásvány-
frakción történt. A leválasztott agyagásvány-frakcióból orien-
tált preparátumokat készítettünk, ezeket kezeletlen, etiléngli-
kolozott (45 °C/12 h), majd hevített állapotban (490 °C/4 h)
röntgendiffrakciós módszerrel vizsgáltuk meg.

A termoanalitikai vizsgálatok számítógépes vezérlésű és
kiértékelésű Derivatograph PC szimultán TG-, DTG-, DTA-
készülékkel, kerámiatégelyben 10 °C/perc sebességgel 1000
°C-ig hevített mintán, inert anyaggal (Al2O3) készültek.

A termikusan aktív ásványokra vonatkozó mennyiségi
meghatározások az azonosított ásványok hő hatására bekö-
vetkező bomlási folyamatainak sztöchiometriai számításain
alapulnak, a vizsgálatok során mért tömegvesztésből kiin-
dulva.

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokat JEOL
JSM–35 típusú készülékkel végeztük (25 kV). A kémiai
elemzések KEVEX típusú EDS-készülékkel történtek.

Az infravörös spektroszkópiai felvételek Perkin-
Elmer-1600 típusú Fourier-transzformációs spektrográf-
fal, KBr pasztillákban 400–4000 cm–1 tartományban ké-
szültek.

A Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálatot az ELTE
Magkémiai Tanszékén Homonnay Zoltán készítette. A
Mössbauer-spektrumok felvétele állandó gyorsulású üzem-
módban működtetett (Wissel- és Ranger-) spektrométe-
rekkel történt szobahőmérsékleten. A sugárforrás 200–800

MBq aktivitású 57Co(Rh) volt (Ritverc). A spektrométerek
kalibrációja á-Fe fóliával történt, különböző sebességtar-
tományokban az optimális felbontás biztosítása érdekében.
Minden izomereltolódást e referenciához viszonyítva ad-
tunk meg. 

A vizsgálatok során meghatározott 
ásványok

A Prága-hegyen gyűjtött üregkitöltő ásványok közül a
zeolitos társulás — analcim, gismondin, gonnardit, kabazit,
nátrolit, okenit, offretit, phillipsit, thomsonit — a hazai
bázisos vulkanitokból, elsősorban a Balaton-felvidékről jól
ismert ásványtársulásokhoz (SZAKÁLL et al. 2005, 17. oldal)
hasonlítanak. Szerpentineket és szmektiteket is említettek
más Balaton-felvidéki bazaltfejtőkből (Zalahaláp, Haláp-
hegy; Uzsa; PAPP et al. 1999), de összehasonlító adatok csak
a dunabogdányi Csódi-hegyről részletesen leírt ásvány-
társulásról (szerpentinek, PAPP et al. 1999; szmektitek,
WEISZBURG et al. 1999) hozzáférhetők.

Zeolitok

A zeolittartalmú minták általában több zeolitásványt
tartalmaznak egyidejűleg. Ezekben a mintákban általában
az egyik zeolit uralkodó, mellette kisebb mennyiségben
még 1-2 másik zeolitásvány azonosítható.

Nátrolit 
Na2[Al2Si3O10]·2H2O

A nátrolit mészkőzárványok exo-kontaktusán kialakult
üregek gyakori elegyrésze. Leggyakoribb kísérőásványa a
thomsonit és a phillipsit. A 91. minta (2. ábra) uralkodóan
nátrolitból áll, mellette kis mennyiségben még analcim,
phillipsit és szmektit azonosítható.

A nátrolit fehér, tűs kristályai maximum 1 cm-es átmé-
rőjű sugaras szerkezetű, gömbös halmazokat alkotnak a
hólyagüregek falán (I. tábla, 5. fénykép). 

Termoanalitikai jellemzője a gyors dehidráció egyet-
len lépcsőben 300-450 °C-nál. PÉCSINÉ DONÁTH (1963) és
ULLRICH et al. (1987) is utalnak egy 300–380 °C között
észlelhető enyhe bevezető vízeltávozási csúcsra, majd a fő
reakciót követő, 540-565 °C-nál jelentkező endoterm
reakcióra is, mely utóbbit rácsszerkezeti átalakulásként
értelmeznek. A 2. táblázatban a különböző szerzők adatai
közötti elég jelentős hőmérsékletkülönbség csak részben
magyarázható a vizsgálati körülmények hőmérsékle-
tet befolyásoló hatásával, az adatok eltérésében nagy
valószínűséggel a nátrolit változó rendezettsége tükrö-
ződik.

A termikusan vizsgált minták közül a mért tömeg-
veszteség alapján az 1. (3. ábra), 3. és 16. minta uralkodó
ásványa nátrolit. A DTG-görbe csúcshőmérséklete rendre
376, 377 és 359 °C. 
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A mért aktiválásienergia-értékek a kristályvízszerűen
kötött vizek tulajdonságaira utalnak (magas aktiválásiener-
gia-érték: rendre 116, 151 és 111 kjoule/mol, tehát erősen
kötődik a csatornákban kicserélhető Na-hoz). REEUWIJK

(1972) 89,5 kjoule/mol (21,3 kcal/mol) értéket mért a nát-
rolit dehidrációjára. 

Analcim 
NaAlSi2O6·2H2O

Az analcim jelenlétét röntgendiffrakciós (kalcit, kvarc,
szmektit és gismondin kíséretében) és termoanalitikai vizs-
gálat (gismondinnal) is igazolta (4. és 5. ábra).

Az analcimkristályok halványzöldek, általában 1-3 mm-
esek, szabályos alakúak, uralkodó kristályformájuk a (211)
deltoidikozitetraéder, mely az (100) kocka lapjaival kom-
binálódik. Mészkőzárványok exo-kontaktusán kialakult
üregek gyakori ásványa. Leggyakrabban phillipsittel együtt
jelenik meg (I. tábla, 6. fénykép). 
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2. ábra. Uralkodóan nátrolitból álló minta röntgendiffraktogramja (91. minta)

Figure 2. X-ray powder diffraction pattern of a natrolite-rich sample (sample 91)

2. táblázat. A nátrolit termikus reakcióinak irodalmi adatai 

Table 2. Thermoanalytical data for natrolite from the literature

A táblázatban kiemelt hőmérsékleti adatok a fő vízvesztési reakciót jelzik.

3. ábra. Uralkodóan nátrolitból álló minta termogravimetriai görbéi (1.
minta)

Figure 3. Thermogravimetric curves of natrolite-rich sample (sample 1)



Az analcim termikus bomlása a nátrolitéhoz hason-
lóan egylépcsős. A reakció hőmérsékletét illető irodalmi
adatok azonban eltérőek. GIAMPAOLO, LOMBARDI (1994)
utalnak arra, hogy genetikailag különböző analcimeknél
lényegesen eltérő bomlási hőmérsékletet tapasztaltak, bár
az általuk felsorolt öt genetikai típusból csak kettőt vizs-
gáltak. A hidrotermális analcim bomlási hőmérséklete
350–370 °C, a leucitból keletkezetté 235–320 °C. A nát-

rolit és az analcim termikus dehidrációja abban is eltér,
hogy a nátrolit szűk hőmérsékleti tartományon belül
elveszti vizének uralkodó részét, az analcim vízvesztése
viszont rendezetlen szerkezete miatt széles hőmérsékleti
tartományban játszódik le. A különbséget jól jelzi az
aktiválásienergia-érték is, melyre a 10. mintában 44,6
kjoule/mol-t mértünk. GIAMPAOLO és LOMBARDI hidroter-
mális analcimekre (11. minta) mért értéke 28–30
kjoule/mol, a leucitből keletkezett analcimekre (6 minta)
22 kjoule/mol. (Eredeti adatok kcal/mol értékben:
6,9–7,1, ill. 5,3).

Gismondin 
CaAl2Si2O8·4H2O

A mészkőzárványokhoz kapcsolódó paragenezis egyik
ásványa. Analcimmel együtt jelenik meg a 10. számú
mintában nagyon kis mennyiségben. Jelenlétét röntgendif-
frakciós és termoanalitikai (3. táblázat) vizsgálatok iga-
zolták (5. ábra).
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4. ábra. Analcim és gismondin röntgendiffraktogramja (10. minta)
Analcim (a) és gismondin (g)

Figure 4. X-ray powder diffraction pattern of an analcime and gismondine (sample 10)
Analcime (a) and gismondine (g)

5. ábra. Kevés gismondint tartalmazó analcimminta termogravimet-
riai görbéi (10. minta)

Figure 5. Thermogravimetric curves of analcime with some gismon-
dine (sample 10)

3. táblázat. A gismondin termikus reakcióinak irodalmi adatai 

Table 3. Thermoanalytical data for gismondine from the literature



Thomsonit 

NaCa2Al5Si5O20·6H2O

Mészkőzárványok exo-kontaktusán létrejött üregek
kevésbé gyakori elegyrésze. Jelenlétét röntgendiffraciós és

termoanalitikai vizsgálat is igazolta (1., 3., 6. és 12. minták;
4. táblázat; 6. és 7. ábra).

Színtelen, 4 mm átmérőjű gömbös halmazokat alkot
phillipsiten (II. tábla, 1. fénykép). További gyakori kísérő
ásványai a nátrolit és a gonnardit. 
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*A thomsonit esetében anortit és nefelin, + = érték nélküli exoterm csúcs.

* In the case of thomsonite anortite and nepheline, + = exotherm peak withouth exact value.

4. táblázat. A 12. minta adatainak összehasonlítása a thomsonit és gonnardit termikus reakcióinak irodalmi adataival 

Table 4. Comparison of the thermoanalytical data of sample 12 and of the thomsonite and the gonnardite from the literature 

6. ábra. Kevés gonnarditot tartalmazó thomsonitminta rönt-
gendiffraktogramja (12. minta)

Figure 6. X-ray powder diffraction pattern of thomsonite 
with some gonnardite (sample 12)



Gonnardit 
Na2CaAl4Si6O20·7H2O

Jelenlétét röntgendiffrakciós (1., 12. és 16. minták) és
termoanalitikai vizsgálat (12. minta) is igazolta (4. táblázat;
7. és 8. ábra). A 16. mintában röntgendiffrakciós módszerrel
a gonnardit mellett thomsonit, kis mennyiségben pedig szer-
pentinásvány és szmektit mutatható ki.

A gonnardit fehér, finom szálas-sugaras halmazokból
álló, 0,9 cm-t elérő gömbös halmazok a bazalt hólyagüre-
geiben (II. tábla, 2. fénykép). Leggyakoribb kísérő ásványai
a nátrolit és a thomsonit, ritkábban szmektitek és szerpen-
tinek. 

Phillipsit 
(Ca,K,Na)4 [(Si,Al)16O32]·12H2O

Színtelen, átlátszó, áltetragonális, prizmás termetű
kristályok (négyes ikrek), melyek magányosan fordulnak
elő, vagy sugaras csoportokat alkotnak (II. tábla, 3. és II.
tábla, 4. fénykép). 

Az ikerkristályok két csoportba sorolhatók: Marburg-
és Stempel-típusú ikrek. Az áltetragonális négyes ikrek
legnagyobb része Marburg típusú iker (II. tábla, 5.
fénykép). A Stempel típusú ikrek (12-es ikrek) három
Marburg típusú négyes iker összenövéséből állnak
(KÓNYA 2006, illetve II. tábla, 6. fénykép). A ásvány rönt-
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7. ábra. Kevés gonnarditot tartalmazó thomsonitminta termoanalitikai görbéi (12.
minta) 

Figure 7. Thermoanalytical curves of thomsonite with some gonnardite (sample 12)

8. ábra. Uralkodóan gonnarditból álló minta röntgendiffraktogramja (16. minta)

Figure 8. X-ray powder diffraction pattern of gonnardite (sample 16)



gendiffrakciós és termikus vizsgálati eredményei a 9.
ábra. és 10. ábrán láthatók.

A phillipsitre vonatkozóan kevés egyértelmű termoana-
litikai adatot lehetett az irodalomban találni. A 7. minta gör-
béje viszonylag jellemző phillipsitnek tekinthető. A ter-

mikus adatok összevethetők BRECK (1973) számszerűen
közölt adataival (5. táblázat). 

EDS-méréseink alapján a Prága-hegyi phillipsit fajbe-
sorolása (COOMBS et al. 1998) phillipsit-Ca (11. ábra). 

Kabazit
(Ca0.5,Na,K)4[Al4Si8O24]·12H2O

Színtelen, 0,2-0,5 mm-es álromboéderes megjelenésű
kristályok (III. tábla, 1. fénykép). A bazalt hólyagüregeiben
szmektitekre települnek phillipsittel együtt (Szakáll Sándor
— szóbeli közlés). A minta kis mennyisége miatt műszeres
elemzésekre nem kerülhetett sor.
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9. ábra. Phillipsitminta röntgendiffraktogramja (7. minta)

Figure 9. X-ray powder diffraction pattern of a phillipsite sample (sample 7)

10. ábra. Phillipsitminta termogravimetriás görbéi (7. minta)

Figure 10. Thermogravimetric curves of a phillipsite sample (sample 7)

5. táblázat. A phillipsit termikus reakcióinak irodalmi adatai a 7. 
minta adataival összevetve 

Table 5. Thermoanalytical data of phillipsite from the literature and 
those of sample 7

11. ábra. Phillipsit elektronmikroszondás felvétele

Figure 11. EDS spectra of phillipsite



Szerpentinásványok

A szerpentines üregeket szilánkos hasadású, szabályta-
lan törési felületű, sötét olajzöld, fénytelen vagy viaszfényű,
maximum 5 mm átmérőjű gömbök, illetve kérgek, táblák,
csövek vonják be.

Ezeken sokszor apró fehér kalcitromboéderek ülnek, az
üregek alján elszórtan piritet is találunk.

A szerpentinásványt tartalmazó mintákat röntgendif-
frakciós (4., 8. és 9. minták) és temoanalitikai (4. és 9.
minták) módszerrel vizsgáltuk. Bár a két módszer szerpen-
tinásványok egyértelmű diagnosztizálására való használata
korlátozott (PAPP 1988), a vizsgálatok adatait az alábbiak-
ban közöljük. 

4. minta

A bazaltban megjelenő üregek szerpentines kéreg-
bevonata zöld színű, tömeges megjelenésű. A röntgendif-
frakciós és a termikus vizsgálatok alapján a szerpen-
tinásvány klorittal és szmektittel együtt jelenik meg. A dif-
fraktogram (12. ábra) alapján valószínűnek látszik, hogy

nem „közönséges” Mg-dús szerpentinről van szó, mert a
bázisreflexiók az ennél szokásos 7,3 Å-mel szemben kb.
7,15Åfelharmonikusai. Ezt az Al-dús szerpentinek (amesit
és az amesit felé átmenetet jelentő, többrétegű lizarditpolití-
pusok), illetve a vastartalmú szerpentinek (cronstedtit)
esetében figyelték meg. Ugyancsak hiányoznak a lizardit-
1T és a krizotil-2Mc1 jellegzetes azonosító reflexió-
sorozatai (vö. PAPP, SZAKÁLL 1999). A 00l és 06l típusú, nem

határozó értékű csúcsokon kívül megjelenő reflexiók egye-
dileg egyes többrétegű szerpentinpolitípusok (pl. lizardit-
6(3)T1), illetve kloritpolitípusok (pl. klinoklor Ib) felvé-
telein is megjelenhetnek, így az ásványkeverék összetevői-
nek megnyugtató azonosítása és kapcsolatuk felderítése
további (pl. analitikai transzmissziós elektronmikroszkó-
pos) vizsgálatok igényét veti föl. A röntgendiffrakciós
felvételen jelentkező 4,09; 3,19 és 1,71 Å-ös reflexiók a
phillipsitet kísérő zeolithoz tartoznak. A vizsgált minta ter-
mikus adatait a 6. táblázat tartalmazza.

9. minta

Ez a szerpentines kéregbevonat zöld vagy zöldesszürke
színű, tömeges megjelenésű. Diffraktogramját (13. ábra) az
előző mintáéval összevetve szembetűnő a határozott reflexi-
ók számának csökkenése, illetve a bázisreflexiók eltolódása
a Mg-dús szerpentineknél megszokott 7,3 Åfelharmoniku-
sai felé. Egyébként a 4,09; 3,19 és 1,71 Å-ös csúcs hiányától
és az intenzitásarányok változásától eltekintve a diffrak-
togram az előző minta felvételével rokonítható, tehát a
minta ásványos összetétele is ahhoz lehet hasonló.

A vizsgált minta termikus adatait a 6. táblázat tartalmazza.
A 4. (14. ábra) és a 9. minta termoanalitikai görbéje

szmektitet, szerpentinásványt és kloritot jelez.
A jellemző dehidroxilációs és exoterm reakció hőmér-

séklete alapján a Mg-szerpentinek klasszikus termoanali-
tikai jellemzése a 7. táblázat szerint történt. 

Ezen az alapon a minták adatai a krizotilhoz 
vagy lizardithoz állnak közel. Az eredmények fino-
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12. ábra. A 4. minta röntgendiffraktogramja

Figure 12. X-ray powder diffraction pattern of sample 4
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13. ábra. A 9. minta röntgendiffraktogramja

Figure 13. X-ray powder diffraction pattern of sample 9

6. táblázat. A vizsgált minták termoanalitikai adatai 

Table 6. Thermoanalytical data of investigated samples

14. ábra. Jelentős klorit- és szmektittartalmú szerpentinminta ter-
moanalitikai görbéi (4. minta)

Figure 14. Thermoanalytical curves of serpentine with chlorite and
smectite (sample 4)

7. táblázat. A szerpentinásványok termoanalitikai reakcióinak irodal-
mi adatai 

Table 7. Thermoanalytical data of serpentines from the literature

*hasonlít a krizotiléra, de alacsony hőmérsékletű ágán inflexion.

**kisebb, mint a krizotilé, gyakran OH-vesztés takarja.



mításához ennél a mintánál is további vizsgálatokra van
szükség. 

8. minta

A minta bazaltban található üregkitöltés, melynek falain
zöldesfekete gömbök találhatók 1-3 mm nagyságban, rajtuk
fehér kalcitkiválás figyelhető meg. 

A röntgendiffrakciós felvétel (15. ábra) kevés szmektit

és kalcit mellett egyértelműen a szerpentinásványok
jellemző csúcsait mutatja: 7,25 Å (001); 3,58 Å (002) és
1,53 Å (060). További reflexiók egy többrétegű lizardit-
politípus jelenlétére utalnak. 

Egyéb filloszilikátok

Klorit

Kloritszerű ásvány szerpentinásványokkal és szmektittel
együttes előfordulását az üregek falán észlelt zöld, sötétzöld
bevonatban (4. és 9. minták) röntgendiffrakciós és termikus
vizsgálatokkal mutattuk ki. A rétegszilikátok együttes jelen-
léte, mint fentebb is utaltunk rá, nem teszi lehetővé a klorit-,
valamint a szerpentinásvány pontosabb meghatározását rönt-
gendiffrakciós módszerrel, kapcsolatuk felderítése egy-
értelműen transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgála-
tokat igényel. A röntgendiffraktogramok feltűnő sajátságai
közül kiemelendő, hogy a klorit- és a szerpentinásvány 7,2-
7,3 és 3,5-3,6 Åkörüli bázisreflexiói egymástól nem különül-

nek el, annak ellenére, hogy a 003 és 005 reflexiókból számolt
bázisreflexió-értékek a 4. mintában (~14,3 Å) a Mg-Al-klori-
tok, míg a 9. mintában (~14,60 = 2×7,30) Åa Mg-szerpen-
tinek értékeihez állnak közel.

A dehidroxiláció hőmérséklete a „proklorit” (klinoklor
vas(II)-ben dús változata) és a klinoklor (Mg-klorit) közötti
tartományban jelentkezik (RAHDEN, RAHDEN 1972,
SMYKATZ-KLOSS 1974, SCHOMBURG 1987).

Szmektitek

Általában kis mennyiségben találhatók analcim, nátrolit
és thomsonit, ill. szerpentin és klorit társaságában. Gyakran
figyelhetők meg a mészköves- és agyagos-homokos kőzet-
zárványok exokontaktusán, valamint a bazalt üregeinek a
falán, de előfordulhatnak a fentemlített ásványokra települ-
ve is.

Részletes vizsgálat, a rendelkezésünkre álló nagyobb
mennyiségből adódóan, a 96. mintából volt lehetséges. A
szmektit bársonyfényű, halványzöld, zöld, szürke bekér-
gezések, cseppköves (III. tábla, 2. fénykép), gömbös vagy
féregszerű halmazok (III. tábla, 3. fénykép) formájában
jelenik meg hólyagüregek falán vagy más ásványokon. A
röntgendiffrakciós vizsgálat alapján a mintában az uralkodó
szmektit mellett kalcit is van.

A kezeletlen porminta röntgendiffraktogramján a
szmektit erőteljes 001 bázisreflexiója 15,6 Å d-értéknél
jelentkezik. A 060 reflexió 1,516 Åd-értéknél eléggé diffúz,
s mellette egy másodrendű csúcs is megfigyelhető 1,528 Å
d-értéknél. Mindkét érték általában a trioktaéderes szmek-
titekre jellemző (1,52–1,54 Å), de mivel a dioktaéderes

KOVÁCS-PÁLFFY PÉTER et al.106

15. ábra. A 8. minta röntgendiffraktogramja

Figure 15. X-ray powder diffraction pattern of sample 8



nontronit 060 reflexiójának a helye (1,52 Å) is itt van, e dif-
fúz reflexiók megjelenése nem bizonyító értékű.

Az agyagásványos frakció orientált preparátumainak
röntgendiffrakciós felvételein is egyértelműek a szmektit
reflexiói. A 001 bázisreflexió d-értéke a következőképpen
változik: 14,95 Å (kezeletlen) ® 17,3 Å (etilénglikollal
kezelt) ® 10,0 Å(hevített).

A mintát CH3COOH-kezelésnek vetettük alá, a kalcit
eltávolítása érdekében. Az ezt követően készült porfelvéte-
len a szmektit 001 reflexiója 15,10 Åd-értéknél jelentkezik,
egy kisebb inflexióval 14,51 Åd-értéknél. A 060 reflexió
erőteljesebben kettős jellegű, az egyik csúcs 1,53 Å (sza-
ponit), a másik pedig 1,51Å(nontronit) d-értéknél található
(16. ábra).

Három jelentősebb szmektittartalmú mintát vizsgáltunk
termikusan. A szmektit dehidroxilációja több egymástól jól
elkülönülő hőmérséklettartományban megy végbe (8.
táblázat). 

Az adatok illusztrálására a savazott 96. minta termoana-
litikai görbéjét mutatjuk be (17. ábra).

A 840–850 °C tartományban jelentkező dehidroxilációs
reakció egyértelműen szaponit jelenlétére utal. Az alacso-
nyabb hőmérsékletű reakció vasban gazdag oktaéderes
rétegekhez kötött OH-csoportok eltávozását jelzi (SCHOM-
BURG 1988). Azt a termoanalitikai görbéről nehéz eldönteni,
hogy a kétféle domináns kation egy ásványban van-e jelen
(vasdús szaponit), vagy két önálló ásvány van-e a mintában,
szaponit és nontronithoz közeli ásvány formájában.
KOHYAMA et al. (1973) vasdús szaponitok esetében csak
egyetlen dehidroxilációs reakciót jelez 700 °C körül. A kar-
bonátmentesített 96. minta esetében az is szembetűnő, hogy
az alacsony hőmérsékletű dehidroxiláció kb. 30 °C-al mag-
asabb hőmérsékleten jelentkezik, ami azt jelzi, hogy
savazáskor Fe oldódott ki a szmektitrácsból. A mintákban
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16. ábra. Nontronit* és szaponit** röntgendiffraktogramja (96. minta)

Figure 16. X-ray powder diffraction pattern of nontronite* and saponite** (sample 96)

8. táblázat. A szmektittartalmú minták dehidroxilációjának csúcs-
hőmérsékleti adatai 

Table 8. Temperature data for dehydroxylation of the investigated 
smectite-bearing samples

17. ábra. Szmektit termogravimetriai görbéi (96. minta)

Figure 17. Thermogravimetric curves of smectite (sample 96)



különbözik a Mg-hoz, illetve a Fe(Al)-hoz kötődő OH-cso-
portok aránya (9. táblázat).

Az oktaéderes réteg vastartalmát az EDS- és a
Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálat (18. ábra) is jelzi. Az

EDS-vizsgálat szerint a szmektitek külső kérge mindig Mg-
dúsabb, míg belső része Fe-gazdag (III. tábla, 4. fénykép). 

A Mössbauer-spektrum szerint a 96. minta vastartalmá-
nak kb. egyharmada Fe2+ (10. táblázat). A kiértékelés négy
komponensre kielégítően elvégezhető volt. Az egyik a Fe2+,
a másik három komponens, melyek csak a kvadrupólusfel-
hasadás-paraméterben térnek el egymástól, a Fe3+-ionok
ligandumkörnyezetét jelenti, amelyek vagy a kapcsolódó
anionok minőségében vagy elrendeződésében külön-
böznek.

A Mössbauer-spektrum és a termogravimetrikus görbe
Mg(OH), ill. Fe(OH) lépcsőinek arányai alapján a Fe/Mg-
megoszlás a vizsgált fázisokban hasonlóságot mutat a duna-
bogdányi Csódi-hegyről vizsgált „vasszaponit” összetéte-
lével (11. táblázat). 

A 92. és 93. mintából infravörös spektroszkópiai vizs-
gálat is készült. A két spektrum nagymértékben hasonlít
egymásra, csak finom részleteiben különbözik (12. táb-
lázat). A deformációs rezgések közt uralkodik a Mg–OH-
rezgés, a vegyértékrezgések tartománya széles és kevert jel-
legű oktaéderes kationösszetételre utal (vasdús szaponit?) a
93., és önálló Fe–OH-rezgéssel (nontronit) a 92. mintánál
(19. ábra).

Karbonátok

Aragonit 
CaCO3

Színtelen, 1-2 centiméter hosszú tűi sugaras halmazokat
alkotnak (IV. tábla, 1. fénykép). A vizsgált példányok leg-
nagyobb részén vékony szmektitbevonat települ rá, néha a
szmektitre fehér, romboéderes kalcit rakódik (IV. tábla, 2.
fénykép). 

Kalcit 
CaCO3

Általában fehér, ritkábban sárga, 2-3 mm átmérőjű rom-
boéderek formájában jelenik meg. (IV. tábla, 3. fénykép).
Morfológiai bélyegek alapján az ásványnak több generáció-
ja fordul elő. 

Egyéb ásványok

Tobermorit-11Å
Ca5(OH)2Si6O16·4H2O

Színtelen, vékony táblás, végükön finom rostos kris-
tályai sugaras halmazokat alkotnak (IV. tábla, 4. fénykép és
IV. tábla, 5. fénykép). A bazaltban lévő mészkőzárványok
exokontaktusán keletkezik. A feltárásban mindössze egy
tobermorittartalmú minta (95.) került elő. 
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18. ábra. A 96. minta szmektitásványának Mössbauer-spektruma

Figure 18. Mössbauer spectrum of smectite mineral of sample 96

9. táblázat. A dehidroxilációs lépcső tömegveszeteségei 

Table 9. Mass extinction of dehydroxilation

10. táblázat. A 96. mintában lévő „szmektit” Mössbauer-spektroszkó-
piai elemzési adatai 

Table 10. Mössbauer parameters of „smectite” from the sample 96

IS = izomereltolódás, QS = kvadrupólusfelhasadás, RK = relativ koncentráció,
LW = vonalszélesség, v. áll. = az oktaéderes koordinációjú Fe vegyértékállapota

IS = isomer shift, QS = quadrupole splitting, RK = relative concentration, LW =
line width, v. áll. = valence state of iron in octahedral position.

11. táblázat. Magnézium és vas számított százalékos megoszlása 
a dehidroxilációs lépcsők és Mössbauer-spektroszkópiás vizsgálat 

alapján 

Table 11. Calculated distribution of magnesium and iron cations based
on the dehydroxilation steps and on the Mössbauer investigation

*WEISZBURG et al. 1999 (kémiai elemzésből átszámolva).

* (calculated from chemical analysis) WEISZBURG et al. 1999.
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12. táblázat. A vizsgált szmektit infravörös spektrumának asszignációja 

Table 12. Assignation of the infrared spectrum

RRR = 3 kétértékű kation — three bivalent cations.

19. ábra. Szmektit infravörös spektruma (92. minta)

Figure 19. Infrared spectrum of smectite (sample 92)



A tobermoritnak több változata ismert. A frissen kiváló
tobermorit ásvány röntgenamorf. A mesterségesen előállí-
tott (pl. portlandcementben) lévő tobermorit (14 Å) rosszul
kristályos. A természetes, jól kristályos változatnál — mely-
ben a wollastonitszerű láncok rétegszerű egységeket alkot-
nak — a 002 reflexió 11,3 Å-nél jelentkezik.

Röntgendiffrakciós vizsgálataink alapján a mintát
uralkodóan tobermorit-11 Å[Ca5(OH)2Si6O16·4H2O] alkotja
(20. ábra). Mellette kis mennyiségben fibroferrit
[Fe(OH)SO4·5H2O] (20. ábra), valamint kevés kvarc talál-
ható.

A természetes tobermorit termikus görbéjére jellemző a
250–300 °C tartományban széthúzódó vízvesztési folyamat.
Az exoterm reakció 800-850 °C-nál az ásvány wollastonittá
való átkristályosodást jelzi (GLASSER 1970). Jól kristályos
változatnál (mint esetünkben) az exoterm reakció gyenge, az
amorf változatoknál éles, nagy intenzitású (21. ábra). 

A mintáról IR-spektroszkópiás vizsgálat is készült (22.
ábra). Tobermoritokat HENNING (1974) vizsgált részlete-
sebben. A mi spektrumunk a 11 Å-ös tobermorit spektru-
mához hasonlít leginkább, ezt a módosulatot ők a 14 Å-ös
tobermoritból nyerték 90 °C-on történő hevítéssel. Ebben az
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20. ábra. Uralkodóan tobermoritból (*) álló, kevés fibroferritet (o) tartalmazó minta röntgendiffraktogramja (95. minta)

Figure 20. X-ray powder diffraction pattern of a tobermorite-rich (*) sample with some fibroferrite (o) (sample 95)

21. ábra. Uralkodóan tobermoritból álló, kevés fibroferritet tartal-
mazó minta termoanalitikai görbéi (95. minta)

Figure 21. Thermoanalytical curves of tobermorite-rich sample with
some fibroferrite (sample 95)

22. ábra. Uralkodóan tobermoritból álló, kevés fibroferritet tartal-
mazó minta infravörös spektruma (95. minta)

Figure 22. Infrared spectrum of tobermorite with some fibroferrite 
(sample 95)



ásványban még van víz (1633 cm–1-es), és a jellegzetes
Si–OH-sáv 3484 cm–1-nél van. A cementben lévő mester-
séges tobermorit spektruma jelentősen különbözik a ter-
mészetes ásványokétól. Mivel a kísérő kis mennyiségű
fibroferrit szintén víz- és OH-tartalmú, valamint az SiO4-,
ill. SO4-csoportok vegyértékrezgései ugyanabban a tar-
tományban jelentkeznek, a spektrumon a fibroferrit sávjait
nem lehet önállóan észlelni. 

Apofillit 
KCa4(Si8O20)(OH,F)

Szakáll Sándor mikroszkópos vizsgálat alapján jelzi az
ásvány jelenlétét pontosabb fajbesorolás nélkül (SZAKÁLL et
al. 2005).

Pirit 
FeS2

0,5 cm átmérőjű, fenn-nőtt ásványokként jelenik meg az
üregek falán (92. minta, IV. tábla, 6. fénykép). 

Fibroferrit 
Fe3+(SO4)(OH)·5H2O

Az uralkodóan tobermorittartalmú 95. minta a röntgen-
diffrakciós vizsgálat szerint kis mennyiségben fibroferrit-
ként azonosítható ásványt is tartalmaz (l. 20. ábra ).

A kezdeti kétlépcsős vízvesztési reakció alapján e
szulfátásvány jelenlétét a termikus görbe is (21. ábra) iga-
zolja. A fibroferrit Fe(SO4)(OH)·5H2O termikus reakcióit
lásd a 13. táblázatban.

Következtetések

A Karikás-tető bazaltjának egyes üregeiben az alábbi
ásványok voltak megfigyelhetők a feltüntetett kiválási sor-
rendben: 

analcim+phillipsit®gismondin,
phillipsit®thomsonit,
szmektit®phillipsit+kabazit,

tobermorit+fibroferrit,
aragonit®szmektit®kalcit,
szmektit®kalcit,
kalcit®szmektit,
szerpentin+klorit+szmektit.
Bazaltos összetételű kőzetek átalakulásaira vonatko-

zóan különféle irodalmi adatok ismertek. 
A szerpentines ásványegyüttesre vonatkozóan: 

— HOFMANN, JÄGER (1959) bazalttufák átalakulási fo-
lyamatára az alábbi sorozatot adták: piroxén, olivin ® szer-
pentin ®klorit-montmorillonit kevert szerkezetű ásvány ®
szaponit. 

— PAPP, SZAKÁLL (1999) a Csódi-hegyi szerpentinek és
szmektitek keletkezését azzal magyarázzák, hogy a magma
által áttört üledék leszakított és bezárt kőzetei először kon-
taktmetamorfózist szenvedtek, majd ezeket a képződmé-
nyeket hidrotermális oldatok alakították át, melyekhez
köthetők az említett ásványok. 

A zeolitos ásványparagenezisre vonatkozóan:

— KEITH, STAPLES (1985) bazaltok alacsony hőmérsék-
letű átalakulására vonatkozóan (oxigén- és szénizotópos
vizsgálat alapján vagy 60-70 °C-os hidrotermális átala-
kulás, vagy bazalttal kölcsönhatásba lépő hideg, 10 °C-os
esővíz) a 23. ábrán bemutatott sorozatot adja. Ebbe a soro-
zatba beilleszthetőek az általunk különböző módszerekkel
kimutatott ásványok is.

Különböző jelenleg is aktív hidrotermális területek
bazaltjaiban található üregkitöltő ásványokra meghatáro-
zott konkrét kiválási hőmérsékleti adatokat foglalja össze a
14. táblázat.
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13. táblázat. A fibroferrit endoterm reakcióinak irodalmi adatai

Table 13. Endotherm reactions of fibroferrite from the literature

23. ábra. Zeolitok és kísérő ásványok kiválási sorozata
Röntgendiffrakciós és termoanalitikai (1), illetve mikroszkópos vagy elektron-
mikroszkópos (2) módszerrel a Karikás-tetőn általunk kimutatott ásványok és 

(3) általunk nem talált ásványok

Figure 23. General paragenetic sequence of zeolites and associated
minerals

Minerals determined from Karikás-tető with use by X-ray powder diffraction
and thermoanalytical methods (1), by microscope and electron microscope 

respectively (2) and unfound minerals (3)



A zeolitok esetünkben is a fentiekhez (2. ábra) hasonló
hidrotermális folyamat kiválási sorait képviselik, azzal az
eltéréssel, hogy esetünkben a szmektit képződése több cik-
lusban történhetett. 

Jól megkülönböztethetők az eltérő zárványtípusok kö-
zelében lévő üregkitöltő ásványtársulások és ezek kiválási
sorrendjei: 

— A mészkőzárványok környezetében található üregek
ásványainak elvi paragenetikai sorrendje: kőzetalkotók ®
pirit ® szmektit ® analcim ® phillipsit ® tober-
morit+fibroferrit ®kalcit ®gonnardit ® thomsonit ®gis-
mondin ® nátrolit ®másodlagos ásványok. 

— Az agyagos-homokköves kőzetzárványok környe-
zetében megjelenő üregek kitöltő ásványainak elvi para-
genetikai sorrendje: pirit ® aragonit (vaskosabb) ® szmek-
tit ® phillipsit ® kabazit ® kalcit ® aragonit (vékonytűs)
®másodlagos ásványok.
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14. táblázat. Bazaltokban lévő hidrotermális eredetű ásványok képződési hőmérséklete 

Table 14. Crystallisation temperature of the hydrothermal minerals in basalts
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1. fénykép. A karikás-tetői kőfejtő
Photo 1. Quarry of Karikás-tető
2. fénykép. Üledékbe nyomult bazalt
Photo 2. Basalt intrusion into the sediment (Sediment, Contact, Basalt)
3. fénykép. Bazalt-fedőüledék kontaktusa
Photo 3. Contact of basalt and cover sediment (Overlying sediment, Tabular basalt, Columnar basalt)
4. fénykép. Bazaltba ágyazott üledékes test
Photo 4. Sediment xenolith in the basalt (Basalt, Sediment)
5. fénykép. Nátrolit sugaras szerkezetű gömbös halmazai (91. minta)
Photo 5. Radial aggregates of natrolite needles (sample 91)
6. fénykép. Halványzöld analcimkristályok phillipsittel (10. minta)
Photo 6. Light green analcime crystals with phillipsite (sample 10)

I. tábla — Table I
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1. fénykép. Gömbös megjelenésű thomsonit
(12. minta)
Photo 1. Globular thomsonite (sample 12)
2. fénykép. Gonnardit sugaras szerkezetű
gömbös halmazai (16. minta)
Photo 2. Radial aggregates of gonnardite nee-
dles (sample 16)
3. fénykép. Magányos phillipsit-ikerkristály
(7. minta)
Photo 3. Isolated phillipsite twinned crystal
(sample 7)
4. fénykép. Phillipsit sugaras csoportjai (7.
minta)
Photo 4. Radial groups of phillipsite (sample 7)
5. fénykép. Phillipsit Marburg típusú ikre (7.
minta)
Photo 5. Marburg twin of phillipsite (sample 7)
6. fénykép. Phillipsit Stempel típusú ikre (94.
minta)
Photo 6. Stempel twin of phillipsite (sample
94)

II. tábla — Table II
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1. fénykép. Színtelen kabazitromboéderek
Photo 1. Colourless chabazite rhombohedra
2. fénykép. Cseppköves megjelenésű szmektit (96. minta)
Photo 2. Stalactite-like smectite (sample 96)
3. fénykép. Féregszerű szmektit halmaz (96. minta)
Photo 3. Vermicular smectite aggregate (sample 96)
4. fénykép. Szaponit SEM képe és EDS felvételei (96. minta)
Photo 4. SEM micrograph of saponite with the corresponding EDS spectra (sample 96)

III. tábla — Table III
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1. fénykép. Sugaras aragonit-kristálycsoport 
Photo 1. Radiating aragonite crystal group 
2. fénykép. Szmektit és kalcit aragoniton
Photo 2. Smectite and calcite on aragonite
3. fénykép. Kalcitromboéderek 
Photo 3. Calcite rhombohedra
4. fénykép. Sugaras megjelenésű tobermorit (95. minta)
Photo 4. Radial aggregates of tobermorite (sample 95)
5. fénykép. Tobermorit elektronmikroszkópos képe (95. minta) 
Photo 5. SEM micrograph of tobermorit (sample 95)
6. fénykép. Piritkristály (92. minta)
Photo 6. Pyrite crystal (sample 92)

IV. tábla — Table IV
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