
Magyarországi szerpentinek mineralógíai vizsgálata
Irta: Dr. Erdélyi János

A  magyarországi szerpentinek vizsgálatával 
négy féléven át foglalkoztunk. A  nyugat-ma
gyarországi szerpentinek kivételével az összes 
magyarországi szerpentin (Perkupa, Helesfa, 
Gyód, Ófalu) mikromineralógiai vizsgálatát el
készítettük. A  vizsgálatok röntgen-diffraktomé- 
ter, derivatográf, teljes kőzetelemzés, színkép- 
elemzés (32 alkatrészre) és mikroszkópvizsgálat 
útján készültek. Minden előfordulásról átlag 
10— 12 minta vizsgálatát végeztük el.

I. Perkupa

A  perkupái szerpentinittel Szabényi Lajos, 
Mészáros Mihály és két dolgozatban Nemecz 
Ernő foglalkozott. Vizsgálataink Nemecz meg
állapításait megerősítették: az originális kőzet 
nagy olivintartalmú diabáz, melyet hidrotermá
lis hatások alakítottak szerpentinitté. Vélemé
nyünk szerint a szerpentinitesedés mélyebb 
rétegben ment végbe és a szerpentintömeg só- 
diapír módjára préselődött be az anhidritbe. Ha
sonló eseteket ír le a szerpentinek diapirizmu- 
sáról Milanovic és Karamata. Nevezettek szerint 
a szerpentinnek ez esetben fiatal szedimentekbe 
préselődtek, mint hideg szilárd testek. A  per
kupái szerpentinen jól láthatók mindenütt a 
préselés nyomai, legtöbbnyire összetöredezettek, 
morzsoltak. A  11-es mintánk kifejezetten dörzs- 
breccsa jellegű. E szerpentinekben helyenkint 
zárványként olivindiabázdarabok találhatók, je
léül annak, hogy hideg szerpentintest préselődött 
az anhidrit-gipsz-tömeg hasadékaiba.

A  felpréselt szerpentin összetöredezett; re
pedéseiben másodlagos ásványok (főleg krizotil) 
képződtek, azonban a felpréselt szerpentin maga 
is, lizarditon kívül, elektronmikroszkópi méretű 
krizotilból áll. A  szerpentinben erős kloritoso- 
dás észlelhető, amely azonban nem nagymérvű 
s így, a szükséges АЪОз magából az anyakőzet
ből származtatható. [Az Al-szerpentinek (szep- 
tekloritok) átalakultak valódi kloritokká.] Rend
szerint repedésekben képződtek. A  dörzs- 
breccsa-szerű mintában jelentős szerepet játszó 
szaponit (hektorit) utólagos átalakulás eredmé
nye. (A  „szerpentinesedett agyagpala” feltevése 
azonban kizárt, mert az agyagpala nem szer- 
pentinesedik, a szerpentin Mg-ásványokból 
képződik.)

Megvizsgáltunk 11 szerpentinit mintát és 
repedésekben előforduló 4 ásványmintát. A  
vizsgált kőzetminták szerpentinásványok keve
rékei. Ezek: lizardit, orto- és klinokrizotil, s egy 
új monokil krizotilásvány, melynek vizsgálata 
elkészült, publikálása folyamatban van. Az új 
krizotilásvány a perkupái szerpentinben a lizar
dit mellett legtöbb esetben uralkodó ásvány, s 
a kőzet repedéseiben tisztán is előfordul. Kísérő 
ásványok: gipsz, magnetit és szaponit, a repedé

sekben helyenkint brucit. Egyes minták rönt- 
gen-diffraktogramjain a monoklin kloritok 
nagyszámú reflexiója látható. A  csaknem fekete 
szerpentinminták 4—-6% magnetitet tartalmaz
nak. A  vegyelemzések kimutatott CnCh-tartal- 
ma a magnetitet kísérő kromitból származik. 
Talk nem, de igen kevés muszkovit egyes min
tákban kimutatható; helyenkint a röntgen- 
diffraktogramon az apatit reflexiói is észlel
hetők.

Vizsgáltuk a Földtani Intézet régebbi gyűj
teményeiből származó, egyik tömött, látszólag 
homogén szerpentinitmintát, amely tisztán 
ultramikroszkópi méretű krizotilból áll, lizardit 
jelenléte nélkül. E minta kevés manganitot is 
tartalmaz a magnetit mellett. A  dörzsbreccsában 
kalkopirit szemcsék mikroszkóp alatt jól felis
merhetők. E minta feltűnően nagy Li-tartalma 
(60 ppm) a hektoritból származik. Az apatit 
wilkeit néven ismert változat, melyben a P nagy 
részét Si és S helyettesíti. E ritka apatitféleség 
ezideig csak Kaliforniából ismeretes. Ebben a 
mintában az ankerit is kimutatható.

A  perkupái szerpentinek egyetlen mintájá
ban sem fordul elő antigorit. A  palás szerkeze
tűek az orsó vagy lencse alakban különülő 
szerpentin. Ez a szerpentindiapirek első megje
lenési formája. Ha a szerpentintömeg nyomás 
alatt van (Milanovic és Karamata szerint) és 
nincs tektonikusán kijelölt irány a kitérésre, 
melynek irányában felemelkedhetne, akkor a 
tömeg teljes egészében igyekszik áttörni, ez 
esetben nem palás szerkezetű lesz, hanem ösz- 
szezúzódik és konglomerátum-szerű szövetet 
vesz fel: a zúzott részecskék legömbölyödnek és 
többé-kevésbé gömbalakú testek képződnek, 
melyek finomra szétmorzsolt szerpentintömegbe 
vannak beágyazva. A  legömbölyödött részek 
nagysága néhány tized mm-től V2 m-ig terjed
het. Ez a szerpentintömeg a legkönnyebb fel- 
emelkedés irányában behatolt az antiklinális- 
magba, felemeli azt és összetöri, miközben néha 
a mellékkőzet jelentős méretű darabjait sodorja 
magával, így ún. „szerpentin-dóm” képződik. 
Ez a szerpentindiapirek második formája. Per
kupán a túlnyomóan palás szerkezetű minták
kal szemben a 11. minta, II. szint É-i 1. haránt, 
16. kamra, szövete megfelel az itt elmondottak
nak. E minta helyén tehát nagyobb szerpentin
tömeg valószínűsíthető a mélyben, amely azon
ban feltételezhetően teljesen zúzott. E zúzott 
szerpentin természetesen könnyebben átalakul 
és így szaponit képződik.

Elkészült 4 ásványminta vizsgálata is, ame
lyek a perkupái szerpentinek repedéseiben for
dulnak elő:

I. A  2. mintát bekérgező halványzöld és sárga
tömött anyag, főleg lizardit és o-krizotil ke
verék, de az új krizotil-féleséget is bőven
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tartalmazza. Kísérő ásványok illit és gipsz. 
A  sárga színű repedéskitöltés, fentieken kí
vül klinokrizotilt is tartalmaz.

II. A  3. szerpentinminta repedéseit kitöltő zöl
des-fehér lamorf bekérgezés —  II. szint D-i 
kerület, D-i főszállító vágatban a kerülő 
vágat utáni 5 m-ben —  helyenkint krizo- 
tilba megy át. Az amorf tömött anyag lizar- 
dit, a rostos anyag klinikrizotil és az új 
krizotil-féleség keveréke. Emellett kevés 
muszkovit és klorit figyelhető meg.

III. Világoszöld, szálkás, kemény anyag —  ak
na 1040— 1050 mélységéből —  túlnyomó- 
részt klinokrizotil, lizardit, valamint az 
új krizotil keveréke (ELTE Ásványtani Tan
szék).

IV. Az aknában —  726,70— 727,20 méterben — 
selyemfényű, lágy, zöldesfehér krizotilér 
van tömött szerpentinben. (A  minta az 
ELTE Ásványtani Tanszékről származik.) 
Benne tömött, halványzöld lizarditlencsék 
láthatók. Az ásvány jő  tömegében újkrizo- 
til. Részletes vizsgálatok külön közlemény 
témája. Röntgen-diffraktogramja és deriva- 
togramja teljesen eltér más szerpentine
kétől.

Mecseki szerpentinek.

II. Helesfa

A  helesfai szerpentinek két fúrásból (H— 1 
és H— 2) kerültek elő. Ezeket áttekinthetőség 
kedvéért mélység szerinti sorrendben dolgoztuk 
fel. A  vizsgálat mikroszkópé kémiai, színkép
elemzési, derivatográfiai és röntgen-diffrakto- 
méteres módszerekkel történt. Genetikai vizsgá
latunk új eredményt hozott. Vékony csiszolat
ban finom tűszerű ásványok, illetve azok suga
ras, pamacsszerű halmazai láthatók. Megjelené
sük és optikai viselkedésük alapján e pamacso
kat Mg-turmalin, drávit alkotja. A  minták 
röntgen-diffraktogramjában is nagyszámú tur- 
malinreflexió látható. A  2. minta (mélység 
134,60 m) В-tartalma színképelemzés alapján 
95 ppm. A  mélység felé a В-tartalom csökken. 
Szerpentinek turmalintartalmát Verhoogen és 
Turner spilitekkel hozzák kapcsolatba. A  spili- 
tek keletkezésénél nátrium-metaszomatózis ér
vényesül az áttört nedves üledékekbe abszor
beált tengervíz nátriumtartalmának hatására.

A  mecseki kristályos övezet szerpentinje a 
prekambriumi kőzetsorozatban elnyúlt „pár
kánykőként” helyezkedik el. (L.: Wein György; 
A. A. E. A. Ghanem— L. Ravasz— Baranyai.) 
E szerpentin magmatogén eredetű. Jelenleg a 
zöldpala facieshez tartozik.

III. Gyód

Gyódon a turmalin a szerpentinből hiány
zik. A  nagy hőmérsékletű kontakt hatások so
rán а В a kőzetből elillant.

Magasabb szintekben (70 m) nincs a szer
pentinben magnetit. Hiessleitner szerint a mag- 
netit az olivin vastartalmából származik; a szer- 
pentinesedő peridotitokban magnetit-újraképző- 
dés látható, Helesfán ez általánosan megfigyel
hető. Gyódon csak 80 m-nél mélyebb szintben 
jelentkezik. A  szerpentinesedés hőmérséklete 
200— 400°. Ez 1— 2 km-től 10— 12 km mély
ségig lehetséges. A  szerpentin tehát itt is, mint 
Perkupán, valószínűleg nagyobb mélységben 
képződött és tektonikus hasadékok mentén pré- 
selődött fel. A  helesfai szerpentin fő tömegében 
lizardit, amelyben számos idegen ásvány foglal 
helyet. A  gyódi szerpentinben azonban tipikus 
kontakt hatások érvényesültek.

A  helesfai fúrásokból 9 minta, a gyódi fúrá
sokból 6 minta vizsgálatát készítettük el. A  he^ 
lesfai minták 121— 400 m-ről, a gyódi minták 
aránylag kis mélységből: 70— 125 m-ről ke
rültek ki.

A  helesfai mintákban, legtöbb helyen ural
kodó ásvány a lizardit, azonban magasabb szin
tekben (121 m) a krizotilok (krinokrizotil és a 
monoklin újkrizotil) uralkodnak. A  minták sok 
monoklin kloritot tartalmaznak, amelyek meny- 
nyisége a mélység felé nő. A  magnetit sok 
(6%-ig) mennyisége a mélység felé szaporodik, 
a mélyebb szintekről származó szerpentinminták 
színe csaknem fekete, mágnesvasércre emlékez
tető. A  mintákban mindenütt kimutatható a 
Mg-turmalin (drávit), amelynek mennyisége 
magasabb szintekben nagyobb. Jelenléte kon
takt metaszomatózisra utal. A  mélyebb minták
ból származó, csaknem fekete minták sok klori
tot tartalmaznak emiatt a vizsgálat sok tapadó 
vizet jelez; repedésein kékesfehér opálszerű 
anyag van, valószínűleg alumogén, mert a rönt
genkép diaszport és böhmitet is mutat. A  mag
netit oxidációjából hematit és lepidokrokit is 
képződött. A  mintákban itt-ott karbonát is je
lentkezik (kaiéit, magnezit, valamint sziderit, 
ankerit), de inkább csak a repedésekben. A  
repedésekben néha a burcit is megjelenik. A  
böhmit egyes mintákban, mint repedéskitöltés 
jelenik meg. A  színképelemzés jelentős Mn, Ni 
és Cr-t (Mn =  1000 ppm, Ni =  600— 400 ppm és 
C r =  1600— 100 ppm) mutatott ki.

A gyódi szerpentin vizsgálata

A  gyódi szerpentin a prekambriumi regio
nális metamorfózis során, ultrabázisos kőzetből 
képződött. A  nagyobb fajsúlyú olivinerek a mé
lyebb szintekben koncentrálódtak. 80-m-től a 
mélység felé a magnetittartalom nő, mert a 
magnetit az olivin Fe-tartalmából képződött. 
A  gyódi szerpentin fő tömegében lizardit, ame
lyet valamilyen bázisos kőzet későbbi feltörése 
igen nagy hőmérsékleten kontaktmetamorfizált. 
E kontaktkőzet hőmérséklete legalább 1200 °C 
volt. A  nagy hőmérséklet hatására a szerpentin 
elvesztette vizét és 800° felett forszteritté, rész
ben ensztatittá alakult. Az ensztatitból 1140°-on 
klinoensztatit képződött (L.: Barth— Correns— 
Eskola, 29. old.). A  90,5 m-ről kikerült minta 
elválási lapján lévő 2— 3 cm-es kristályok
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vizsgálata szerint a klinoensztatit vízfelvétellel 
500— 600°-on klorittá, majd további vízfelvétel
lel 400° alatt lizardittá alakult, de a röntgen- 
vizsgálat változatlan klinoensztatitot is kimuta
tott. Tehát a klinoensztatit vízfelvétellel, a külső 
alak megtartása mellett visszaalakult egy ás- 
ványparamorffá. A  70 m-ről kikerült minta 
lágy, színtelen pikkelyes kloritnak bizonyult. 
Legtöbb talk (80— 90 m-ből) került elő. A  klino
ensztatit a 70 és a 104 m-ről vett mintát kivéve 
mindenütt kimutatható. Klinoensztatit és talk 
Bowen és Tuttle szerint ensztatitből képződhet 
700° felett, 5000 lb/in2 nyomás alatt, vízgőz 
hatására. Ugyanígy olivin és ensztatit együtte
séből is képződhet talk, ha a hőmérséklet 800° 
alá süllyed, 400° alatt csak szerpentin képződik. 
Tekintettel arra, hogy a klinoensztatit-tartalmú 
minták 80— 90-es és 115— 125 m-es kismélység- 
ből kerültek elő, a tektonikus hasadékok men- 
t 'n  felpréselődött szerpentint itt utólagos hőha
tásoknak kellett érni, melynek következtében 
1140° felett klinoensztatit képződött, 500° alatt 
AhOn jelenlétében Al-szerpentinek képződtek 
(szeptekloritok, telérkloritok), amelyek lassan 
valódi kloritokká alakultak. A  szerpentinekben 
fellépő plagioklászok, ún. „mélyplagioklászok” , 
melyek a szerpentin originális kőzetének relik- 
tumai.

A  gyódi szerpentinminták ásványtársulásai 
igen változatosak: a 70 m-ről kikerült minta 
uralkodó ásványa a lizardit; brucitszemek és 
kalciterek jól felismerhetők. Magnetit kevés. 
Talk nincs. A  talkszerű ásvány színtelen klorit; 
sok sötét kloritot és dolomitot tartalmaz. Rönt- 
gen-diffraktogramon a dolomit 100-as csúcsa 
egybeesik a klinoensztatit 100-as csúcsával, 
azonban itt a többi klinoensztatitcsúcs hiányzik, 
tehát az az erős csúcs a dolomit 100-as csúcsa. 
A  sok apatitvonal alapján a karbonátapatit van 
jelen. Az újkrizotilféleség nagyszámú reflexió
val jelenik meg. A  böhmit és montmorillonit 
legerősebb reflexiói is megjelennek. Van 2M 
muszkovit is. A  82 m -ről származó darab fekete 
színű az igen sok magnetittől. Fő tömegében 
lizardit, benne fekete színű pikkelyes klorittal 
és beágyazásként halványzöld, igen lágy, pik
kelyes talkkal. A  benne helyenként megjelenő 
prizmás ásvány az optikai és röntgenvizsgálat 
szerint klinoensztatit. Jól láthatók mikroszkóp 
alatt a turmalintűk is. A  minta a kémiai elemzés 
alapján számítva 5,5% dolomitot tartalmaz. Je
len van а 2M muszkovit és kevés albit is. Ke
letkezéséről a genetikai részben szóltunk.

A  90,50 m -ről előkerült palás szerkezetű 
sötétzöld szerpentin fő tömegében lizardit. Ben
ne idegen ásványszemek tömege ismerhető fel. 
Egyik elválási lapján 2— 3 cm-es halványzöld 
sugaras prizmás borítótokok vannak, amelyek 
közelebbi vizsgálattal klinoensztatit utáni forsz- 
teriteknek bizonyultak. Jól látható a sötétzöld 
pikkelyes klorit, lágy pikkelyes talk, helyenként 
a repedésekben lágy, finomszemű újkrizotilféle
ség, amely átmegy néha rostos krizotilbe. Itt- 
ott megjelenik a brucit is. A  kipreparált priz
más borítótokból röntgendiffraktogram készült. 
Kiderült, hogy magjuk klinoensztatit, azonban 
fő tömegükben visszaalakultak lizardittá. Szín

képelemzés igen kevés В-t mutat, mert a magas 
kontakt hőmérsékleten а В nagy része elillant. 
Sok a magnetit (kb. 5%). (Arra utal, hogy az 
eredeti kőzet nagy olivintartalmú ultrabázit 
volt.) Kimutathatók gyengén a diaszpor, 2M- 
muszkovit, biotit, brucit és lM-illit. Kísérő 
ásványok az albit és bytownit.

A  104 m -ről kikerült minta sötétzöld lizar
dit sok fekete ércszemcsével (magnetittel) 
számos krizotilerecskével. Színtelen csillám- 
pikkelyek (muszkovit) és nagy mennyiségű 
kloritnyalábok is láthatók. Klinoensztatit a min
tákban nincs. A  repedéseket, teléreket böhmit, 
ankerit vagy kalcit tölti ki. Röntgendiffrakto- 
méteres vizsgálattal a turmalin számos, kis in
tenzitású reflexiója is kimutatható.

115,20 m -ről az előbbihez hasonló sötétzöld 
szerpentin került elő (lizardit, magnetittel, ben
ne 2M-muszkovit pikkelyei, olivin, finom kri- 
zotilerekkel és sok leveles klorithalmazzal. A  
turmalin nagyszámú, de gyenge vonallal jelent
kezik. Kevés böhmit is van. А  2M muszkovit és 
az albit összes vonala arra utal, hogy eredeti 
kőzet olivindiabáz volt.

Végül a 125 m -ről származó sötétzöld szer
pentin lizardit sok magnetittel, helyenkint oli- 
vinnel. Sok klorit van, de talk nincs. A  minták
ban a mélység felé a klorit mennyisége nő. A  
minta röntgen-diffraktométeres vizsgálat szerint 
sok muszkovitot és kalcitot tartalmaz. A  krizo- 
tilok közül uralkodó ásvány az új szerpentin, az 
uralkodó lizardit mellett. Kevés dolomit, musz
kovit, albit, lepidokrokit és böhmit is kimu
tatható.

Öfalusi szerpentin Erdőmecske közelében 

(Aranyos völgy)

Az ófalusi szerpentin két mintáját (6. és 7. 
minták) vizsgáltuk. A  kőzetet a gyódihoz ha
sonló kontakt behatások érték. A  kontakt hatást 
valószínűleg a közeli szpilitek hozták létre. A  
vizsgálat a derivatográfia és röntgen-diffrakto- 
metria módszereivel történt.

A  szerpentinben uralkodó ásvány a lizardit, 
antigorit nincs. A  krizotilok közöl o-kritozil alig 
van, klinokrizotil kevés, de itt is nagy mennyi
ségben jelenik meg az új krizotilféleség (publi
kálás alatt). A  6. minta sok ércásványt tartal
maz, ezek: magnetit, magneziokromit, kalko- 
pirit, pentlandit és kimutatható a pirrhotin is. 
Nagy számban jelentkeznek kontakt ásványok 
(forszterit, ensztatit, klinoensztatit); és csillám- 
szerű pikkelyeket alkotó monoklin kloritok. 
Ugyancsak jellegzetes kontakt ásvány a у-АЬОз, 
amely böhmitből 800— 1000°-on keletkezett. 
Míg azonban Gyódon csak kb. 100 m mélység
ben fordul elő a klinoensztatit, Ófalun már a 
felszín közelében megtalálható. A  6. mintából 
vegyelemzés és színképelemzés is készült. Az 
elemzés 6% FeaOa-ja magnetitből ered. A  kevés 
Mn a 6. mintában manganit, a 7. mintában 
piroluzit alakban van jelen. A  jelentős (2500 
ppm) krómtartalom magneziokromitban van. A  
színképelemzés 160 ppm Cu-tartalma kevés
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kalkopiritből ered. A  kevés kaiéit (kb. 13%), do
lomitot, illitet, albitot is tartalmaz, és kimutat
ható. A  kőzet nagy magnetittartalmából arra 
következtethetünk, hogy az eredeti kőzet olivin- 
tartalmú (peridotit) volt.

A  7. minta mindenben hasonlít a 6. mintá
hoz. Belőle vegyelemzés és színképelemzés is 
készült. A  magnetit itt kevesebb, mint a 6. 
mintában. A  Mn pirokloritban, a Cr magnezio-

Др. Эрдели Янош:

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ ВЕНГЕРСКИХ 
СЕРПЕНТИНОВ

Из венгерских серпентинов изучались месторожде
ния Перкупа и в горе Мечек Хелешфа, Офалу, 
Мариадьюд. Исследования проводились микрос
копическими, химическими, дериватографически
ми, рентген-диффракционными и спектральными 
методами. Кроме определения минералогического 
состава проводилось и изучение происхождения 
этих серпентинов.
I. Серпентины месторождения Перкупа похожи 
на серпентиндиапиры, описанные Миланович-Ка- 
рамата. Из оливин-диабазов образовавшихся на 
глубине серпентин в холодном состоянии фор
мировались интрузивы в гипс-ангидритовую массу, 
и местами в антиклиналь. Поэтому на месторожде
нии Перкупа можно обнаружить все виды серпен- 
тиндиапиров. По своему минералогическому со
ставу представлены лицардитами, хризотилами 
очень тонкой зернистости. Хризотилы представле
ны клинохризотилами и древними хризотилами. 
Местами встречается вилкеит, очень редкий вид 
апатита, в котором Р замещается S и Si.
II. Серпентины горы Мечек. Мечекские серпенти
ны залегают в докембрийских породах как «нис
ходящий выступ». Магматические серпентины об
разовались из ультраосновных пород (перидот), 
которые подобно серпентинам с месторождения 
Перкупа, образуют интрузивы в тектонических 
трещинах. В результате этого имеют вид «вытя
нутых выступов».
1. Серпентин с месторождения Хелешфа в основ
ной своей массе представлен тонкозернистыми ли
цардитами и хризотилом. Характерные сопровож
дающие минералы турмалин (дравит), появляю
щийся в виде тонких жил и комков. Предполагается 
последующее влияние контактных пневматолитов.

kromitban van. A  monoklin klorit közepes 
mennyiségű. A  repedésekben sok kvarc és he- 
lyenkint brucit mutatkozik, a röntgenelemzéssel 
a maghemit is kimutatható. Ugyancsak gyengén 
jelentkeznek a goethit és lepidokrokit vonalai 
is. A  maghemit lepidokrokitból 300°-on képző
dik. Az ércek a szerpentinben helyenkint erek
ben jelennek meg. Az előfordulás tehát érc
kutatás szempontjából figyelmet érdemel.

Количество их уменьшается с глубиной. В серпен
тинах Мариадьюд и Офалу доказан диаспор и кли- 
ноэнстатит.
2. Серпентин с месторождения Мариадьюд предс
тавлен также лицардитом и хризотилом ультрамик- 
роскопической зернистости. В серпентине места
ми выявлен клиноэнстатит призматической структу
ры. Эти серпентины под влиянием последующих 
гидротермальных процессов превратились в лицар- 
дит и хлорит. В глубине серпентины с месторожде
ния Мариадьюд (на глубине свыше 70 м) содержат 
значительные количества магнетита, на более высо
ких горизонтах магнетита мало. В серпентине Хе
лешфа местами наблюдается большие количества 
хризотила. В трещинах пород залегают диаспоры, 
бёмит, кальцит, доломит, сидерит, анкерит, маг
незит, брусит. В результате окисления магнетита 
местами образовался гематит. Спектральным ана
лизом выявлено наличие Mn, Ni и Сг. Из акцессор
ных минералов серпентина Мариадьюд очень зна
чительным является хлорит, с глубине 70 м найден 
тальковидный хлорит, затем доломит и магнетит 
(6%). Под влиянием магнетита порода в больших 
глубинах похожа на черные руды. В трещинах зале
гают карбонаты, как на месторождении Хелешфа.
3. Серпентин месторождения Офалу подвергался 
также контактным влияниям, характерные кон
тактные минералы уже выявлены на поверхности. 
Присутствие спилитов указывает на то, что интру
зивы спилитов образовались позднее вблизи сер
пентинов. Преобладает лицардит, антигорита нет. 
Клинохризолитов и древних хризолитов мало, 
имеются большие количества более молодого хри
золита. Местами завышено содержание рудных 
минералов (магнетит, магниевый хромит, халько
пирит, пентландит). Наряду с форстеритом, энста- 
титом, клиноэнстатитом характерно содержание 
А120 3. Минералы Мп: манганит и пиролюзит. Из 
высокого содержания магнетитов предполагается, 
что исходной породой был периодит. Кроме того 
выявлены гётит, лепидокрокит и маггемит, в виде 
жил в серпентинах.
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Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 
munka elkerülése és a szerkesztés megkönnyítése ér
dekében az alábbiakban adunk tájékoztatást a szer
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési mód
járól. ■ :.

A cikkek kívánatos terjedelme (ábrákkal együtt)
3—6 nyomtatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb terje
delem csak kivételes esetekben fogadható el, de- ilyen
kor a szerkesztő bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző minden 
esetben a teljes cikket köteles beküldeni, akkor i:s, ha 
az esetleg több részletben fog megjelenni.

A beérkező cikkek megjelenési sorrendjére, általá
ban azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága, aktualitása figyelembevételével — a szer
kesztő bizottság egyes cikkeket előre sorolhat.

Lapunk általában csak első közlésnek ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni tar
tozik, hogy a cikk máshol még nem jelent meg. Más
hol már megjelent cikkek közlését csak egész külön
leges esetekben tesszük lehetővé.

Vállalati, vagy népgazdasági vonatkozásban bizal
mas adatok közléséért a szerzőt terheli a felelősség. 
Kérdéses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell mellékelnie. Más szerzők meg
állapításait, ábráit stb. csak a forrásmunka megjelölé
sével szabad közölni.

A cikk megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztő bizottság annak minden megállapításával 
egyetért, -ezért lapunkban helyt adunk szakmai hozzá
szólásoknak, vitáknak is.

A szakirodalom rohamos mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelmény a tömör, szabatos 
fogalmazás. Célszerű a cikkeket alcímekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat kurzív szedéssel (a kéz
iratban aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem köz
lünk teljes terjedelemben. Számítási módszereket cél
szerű — miként a levezetéseknél is — csak a kiindu
lást és a végeredményt megadva, számpéldával is 
szemléltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezé
sek használatát lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni 
kell a forrásmunkára.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban javítá
sokat végezzen.

A cikkeket két példányban kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 soros (2-es sorköz, egy-egy sorban 50 le
ütés, 3—4 cm-es margó) oldalakon írt, tisztán olvas
ható kéziratokat fogadunk el, A gépelt anyag első 
példányát és egy másolatot kérünk.

A cikk címe röviden, tömören jellemezze a tartal
mat. A szerkesztő bizottság — szükség esetén — fenn
tartja magának a jogot a cím módosítására.

Egy-egy szakterületről teljes áttekintést csak kivé
teles esetben közlünk. Általában a tudományág már 
ismert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdéseket 
ismertetni.

Minden cikkhez — külön oldalra gépelve — legfel
jebb 10—15 soros összefoglalót kell mellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíttatjuk, itt különösen ügyelni 
kell a világos, rövid mondatokban történő fogalma
zásra, valamint arra, hogy az összefoglalás jól fedje 
a tartalmat. (A tartalmi összefoglaló ne legyen- a cím 
kibővített megismétlése!)

Különös gondot kell fordítani a képletek írására. A 
bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A képletekben szereplő jelek értelmezése a kép
let után is megadható, de több jel esetén célszerűbb a

jelek' értelmezését (a mértékegységeket is feltüntetve) a 
cikk végén „JELÖLÉSEK” címmel külön lapon felsorol
ni. Képleteknél a törtvonal zárójelként nem alkalmaz
ható; ezeket kérjük kézzel beírni. Ugyancsak különb
séget k-ell tenni az „1” betű és az „1” szám között! 
Különös gond-ot kell fordítani az idegen (görög, gót 
stb.) betűk írására.

Mindenhol az Sí rendszer mértékegységei haszná
landók. („Fizikai mértékegységek neve, jele és mér
tékegysége” című szabvány MSZ 4900/1----- 11------70).
Külföldi szerzők cikkeiben is a fenti szabvány mér
tékegységeit kell használni.

A terjedelmes táblázatok közlését kerüljük. Minden 
egyes táblázatot kérjük külön oldalra gépelni és sor
számmal ellátni. A szövegben minden táblázatra hi
vatkozni kell és a táblázat helyét és számát a szöveg 
mellett a margón is fel kell tüntetni.

Az ábrákat lehetőleg a lapban kívánt méret 2—3- 
szorosára készítsük. Számuk lehetőleg ne legyen több 
mint nyomdai oldalanként 1—2. Az ábrákat is két pél
dányban kell beküldeni, tusrajz megfelelő, fontos az 
éles, jól látható kivitel. Grafikonokra célszerű koordi
nátahálót rajzolni. Az ábrákat arab számjegyű sorszám
mal kell ellátni. Az ábraaláírásokat külön lapra kérjük 
gépelni. Ha ábraaláírás nincs, a rajzokat — azok szá
mának taxatíve való felsorolásával — külön lapon fel 
kell tüntetni.

A szövegben minden ábrára hivatkozni kell. Az áb
raszámot a kívánt helyen a margóra kérjük kiírni.

Fényképekből jól exponált, éles, tiszta másolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, maximálisan 9 x 12 
cm méretben. Felsorolásnál a fénykép is ábrának szá
mít; a számozás folyamatosan történjen.

Az ábrákat és fényképeket nem szabad a szöveg 
közé beragasztani, hanem külön kell mellékelni.

Az irodalmi hivatkozásra vonatkozóan az alábbi 
részletes és feltétlenül megszívlelendő előírások be
tartását kérjük.

A cikk végén külön kéziratban IRODALOM cím 
alatt, szögletes zárójelbe tett számozással kell fel
sorolni a műveket, mindenkor a mű eredeti megjele
nési nyelvén.
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