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Üj földei hizlal a kicsépelt szalma,

j jövendket, új öröm-magokat

S legtöbbet az ér, aki meg van halva.

Vizer Vilmos! Idéztem emlékedet, mert sorsoddal megelégedve végezted

mindig alkotó munkádat. Emléked köztünk marad, iránymutató példája

lesz a mostani meggyorsult fejldés új világot építeni akaró, mindennel
elégedetlen nemzedékének Mert egy állandóan munkában töltött s maga-
erejébl, kiérdemelten nagy magasságokba érkezett értékes emberi élet

mindenkor példája lehet mindazoknak, akik a munka és tehetség értéke-

lésének hitével indulnak r. abban bíznak.

Idéztem emlékedet, mert mindenütt elttem lebegnek mostanában
Lamarck szavai: „ . . . az ember szüntelen visszakívánja a múltat, pana-

szolja a. jelent, boldogságát a jövtl várja, csak ritkán és csak részben

lesz elégedett, ha egy világos értelem, a filozófia ebben segítségére jön.“

,Vizer Vilmos, Te bízvást elégedett lehettél! ,,Ember“ voltál, ennek az

évtizedek óta annyiszor megcsfolt és minden vonalon vérbe-szennybe

borított fogalomnak legszebb, legfenköltebb és kristálytisztán ragyogó

értelmében!

BÜKKHEGYSÉGI KEREKHEGY ERUPTÍVUMAI
írta: Szentpétery Zsigmond

A tárgyalt kzetek Miskolctól Ny-ra, a Szinva-szoros mély sziklás

völgyében, az északi Bükk-hegység préselt eruptívumainak nyugati sze-

gélyén találhatók. Az eruptivus terület ftömege Diósgyr, Hámor és

Óhuta között van, de elhúzódik messze nyugatra, a Bálvány-hegyen túl

is, Szilvásvárad, fölé, délen pedig még Répáshuta község környékén is

megtaláljuk kiágazásait. Északon a Garadna-völgy felett van a legkisebb

vonulata Voltaképen három, nagyjában kelet-nyugati irányú vonulat ez,

amelyek triászkorú (Schréter 1

) mészkövek közé gyrdtek be. A vonu-
latok közül a déli a leghatalmasabb.

Az újabb kutatók közül Schréter Zoltán földtanilag részletesen

térképezte a területet, és eredményeit a Földtani Intézet Évi Jelentései-

ben1 közölte 1915-ben2 és 1916-ban. 3 Az eruptivus kzeteket „diabáz,

diabáztufa és porfiroid“ (1915. p. 351—353.), illetleg „diabáztufa, por-

firittuía, porfiroid.“ (1916. p. 330— 331.) összefoglaló néven röviden emlí-

tette s mindössze Schafarzik pár közelebbi meghatározását közölte.

A területet 1917-ben jártam be elször Schréter társaságában, 4 majd az

azóta eltelt id alatt több értekezésben ismertettem ezeket az ersen
elváltozott, érdekes kzeteket. Sajnos, a kiskúthegyi gyjtésem és a

belle készített vékony csiszolatok legnagyobb része a bekövetkezett
nagy események következtében elpusztult és ezért laboratóriumi vizsgá-

lataimban fleg a kerekhegyi kzetekre szorítkozhattam.

A vesszshegyi porfiritelfordulás határától, tehát a triászmészkö
elejétl számított, 562 méternél kezdd eruptivus sáv képzdményei
uralkodólag porfiritek és tufáik, alárendelt a diabáz és diabázporfirit,
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illetleg diabáztufa, nagyon szórványos a melafír. Megtartási állapotuk

nagyon különböz az egyes helyek szerint, a különböz tektonikai viszo-

nyoknak (préselés, préselési árnyék, diszlokáció stb.) és a lokálisan le-

játszódott pneumatohidatogénes folyamatoknak megfelelen. Nagyobb
szerepet játszik még az endogén elváltozás a nagymennyiség mészk-
zárványok miatt. Vannak például helyek, ahol az eruptívumok annyira
össze vannak préselve és annyira elváltoztak, hogy a fillitekhez köze-

lednek. A porfiritoid, diabázoid stb. elnevezés méltán megilleti ket.
Máshol annyira megteltek kvarccal, kalcittal stb., hogy az eredeti kzet-
anyag bizony háttérbe szorult. Annyira azonban nincsenek elváltozva,

hogy eruptívus jellegük teljesen elmosódott volna. Az elváltozás nem-
csak lávapadonként, illetve tufarétegenként változik, de elfordul, hogy
ugyanannak a padnak egyik része meglehetsen ép és meghatározha-
tóan üde, a másik része ersen átalakult.

A részletes tanulmányozásból gyzdhetünk meg. hogyan képzdik
például a tufából az elváltozás folyamán fokról-fokra az agyagpalához

hasonló kzet és ugyanebbl, de a lávából is az átkristályosodás és egyéb
folyamatok következtében ugyancsak fokozatosan fillitszer kzet. A má-
sik érdekes tanulság az, hogy ezek az eruptívumok az elváltozások foly-

tán, kilúgzás és anyagfelvétel következtében, határozottan közelednek

egymáshoz kzettanilag, st vegyileg is. Különösen a kovasavas források

hatása ers e tekintetben.

A;; áttanulmányozott sztratovulkáni terület négy övre osztható. Az
els öv a porfiritláváké és -tufáké, a második fleg diabázfajtáké, a har-

madik uralkodólag salakos porfirit, de van benne több helyütt vékony

diabáztufa-réteg, diabáz- és melafirpad. A negyedik (a déli) öv vegyes,

benne mészpala, porfirittufa, tömör triászmészk és diabáz váltakozik

egymással. Az egész szelvény vastagsága 209 méter.

Porfiritek. A tömeges porfiritek majdnem mind salakos lávák, st
vannak lávasalakok is, amelyek valósággal sejíes-szövetek. A likacso-

kat az utólagos anyagok mindenütt kitöltötték, részben azonban ki-

oldódtak. A kitöltés és a kioldódás néha többször ismétldött. Az ásvány-

szukcesszió nagyon jól kimutatható ezekben a mandulákban.

Az eredeti kristályosodásnak nagyon különböz fokait tanulmányoz-

hatjuk rajtuk. Vannak közöttük, melyekben a sötétszín, gyakran fekete

lávarészek annyira túlnyomóan uralkodnak az alapanyagban, hogy az

eredeti kristályos részek szerepe nagyon alárendelt. De többnyire kevés

a porfíros ásvány is, habár ez változó. Az üvegben a jól kifejlett, hatá-

rozott alakú, vagy pedig hajlongó, szétágazó, olykor a krisztallitekre

emlékeztet földpátmikrolitok és ezeknek halmazai sokszor csak elszige-

telve jelennek meg. A hialopilites és interszertális szerkezet között sok

átmenetet találunk. Ritka eset, hogy az eredeti kristályos elemek ural-

kodnak. Az eredeti szerkezet nagyon sok módosulásnak van alávetve,

úgy az átkristályosodás, mint az utólagosan bejutott anyagok (kvarc,

kaiéit stb.) következtében.

A nagyon különböz hatások következtében történt elváltozás és az

átkristályosodás több esetben annyira haladt, hogy a sötétszín üveg-

részek csak mint szórványos reliktumok maradtak meg, rendesen ersen

limonitos vagy ritkán hematitos állapotban. Ezeken a maradványokon
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látszik jól, hogy a palásság síkjában elnyújtva, szalagok, hosszúra nyúlt

lencsék alakjában jelennek meg. A bennük lév likacsok is hosszúra

nyúltak. De a ráncosodás hatása is ezeken a sötét reliktumokon látszik

igen jól.

A világosabb vagy az egészen világos alapanyag átkristályosodási és

elváltozási termékeiben a kvarc- és földpátféle pehely, szericit, kalcit, kao-

linos agyag, amorf agyag uralkodik benne, de van még, és pedig helyen-

ként nagy mennyiségben, epidot, limonit, mindig kevés titanit stb., tehát

ugyanazok az anyagok, amelyek a sötétszín üvegbl is származtak,

csakhogy itt a vasérc kevés. Ezek a termékek az eredeti szerkezetet sok-

szor elmosódottá tették, csak kevés padban maradt az meg egészen épen.

Ezek szerint az eredeti szerkezet ritkán volt teljesen kristályos, holo-

kristályos mikrolitos, az ilyennél gyakran találunk folyásos szövetet is,

legtöbbször azonban átmenet az üveges felé. A közelebbrl meghatároz-

ható, nagyszámú földpátmikrolit leginkább oligoklásznak és savanyú
andezinnek mondható, optikai viselkedése alapján. Legtöbbször szeri-

citté, vagy szericit- és kvarc-halmazzá változtak át. Itt-ott bven akad-

nak új földpátmikrolitok, leginkább teljesen szabálytalan szemcsék, pely-

hek alakjában, amelyek mind a palásság irányában sorakoznak. A na-

gyobb szemcsék optikai viselkedése albitra vall. A kétféle földpátmikro-

iii között igen nagy a megjelenésbeli különbség, bárha egyes helyeken

az új földpátok is hullámosán sötétednek.

Egyes bázisosabb porfiritpadok kzetének alapanyagában több-keve-

sebb klorit is akad, de a világosszín alapanyagok legtöbbjében a fémi-

kus szilikátásványnak még a nyoma is hiányzik. Az alapanyagban az

epidot különösen azokban a kzetekben lép fel, amelyekben a földpát-

mikrolitok teljesen átváltoztak, és pedig elszeretettel kalcitos termékek
társaságában. Egyes sötét alapanyagokban az ilyen epidotosodott földpát-

mikrolitoknak csak a rajzolata látszik.

Az újképzdés kvarc igen sok zárványt tartalmaz: szabályos és

szabálytalan klinoklór- és pennin-lemezek, ferrit-szemcsék stb. Helyen-
ként nagyobb szerepet is játszik, mint például a 662 m-nél, ahol a tel-

jesen átalakult alapanyagban szinte uralkodó. Sok esetben nyilvánvaló

a termális eredet. Az apróbb-nagyobb kristályok sokszor a palásság irá-

nyában sorakoznak, tehát a préselés közben képzdtek ki. Ezektl meg-
különböztetendk az elbb képzdött kvarcszemcsék, a palásság irányá-

ban ersen kinyújtva, ersen kataklasztosak.

Itt-ott ugyan sok ers fénytörés, parányi szemcse van az átalakult

alapanyagban, melyek közül egyesek titanitnak bizonyultak. A titanit

ritkán nagyobb halmazú, leginkább egyenltlenül szétoszolt. £>e bven
vannak közelebbrl meg nem határozható végtelen parányi, ers fény-

törés szemecskék is, legtöbbször talán kicsinységük miatt érzéketlenek

a poláros fényre. Egyes esetekben gránát ismerhet fel.

A kzetek kalcit-tartalma legnagyobbrészt termális termék, továbbá
a bezárt mészkzárványok felolvadt és újra kalcit alakjában kikristályo-

sodott anyaga (Lehmann értelmében5
). De bizonyos, hegy az ásványos

alkotórészek szétbomlásánál is származott kalcit. Ezeknek egymástól
való megkülönböztetése igen nehéz, sokszor hiábavaló spekuláció.

A porfiritok mezoporfirosak, csak néhol találunk nagy, 10 mm-ig
emelked földpátkristályokat. Mennyiségük általában kevés. A legtöbb
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kzetben annyira elváltoztak, hogy helyükön csak a fleg kvarcra és
szericitre szétesett pszeudomorfózákat látjuk, melyeknek olykor még az
alakja is elmosódott az ersebben összepréselt helyeken. Ezekben a

pszeudomorfózákban néha epidot és nagyobb albitkristályok is találha-

tók. Más helyeken egye? nagyobb földpátok kvarc- és albit-szemcsék hal-

mazává változtak, egynémelyik valósággal felzitszer képet nyújt, hozzá-
véve, hogy ilyen esetekben néha az alapanyag elváltozása is ilyen. A csil-

lám, az ers dinamikai hatásnak kitett helyeken néha nagyobb lemez,

amely az eredeti földpátkristályt egészen be is tölti (571 m), de rendesen
nem egységes, hanem több vagy sok egymással összefonódott parányi
lemezbl áll.

A porfíros földpátok elhelyezkedése nyilván mutatja, hogy az nem
esik össze a palásság síkjával, törmelékeik azonban már itt-ott a prése-

lésnek megfelelen rendezkedtek. Még a vegyileg legüdébb kzetekben is

ersen összepréseldtek, kataklasztosak, gyakran összetöredezettek, kü-
lönösen a legnagyobbak, st néhol aprószemü törmelékké zúzódtak.

Közelebbrl csak kevés helyen lehet meghatározni, a meghatározhatók
az esetek nagyobb számában az oligoklász- és andezin-sorba tartoznak,

csak pár esetben tudtam labrador-sorú plagioklászt határozni. Az iker-

képzdés nem sokhelyt éles, ahol meg lehet határozni, ott albit-, peri-

klin- és karlsbadi törvényt bizonyítanak, igen ritka a bavenói. A két els
törvény szerint sem n össze sok egyén. Bven találunk préselési ikre-

ket, gyakran szabálytalan határokkal. Zónás kiképzdést nem észleltem,

de több esetben megfigyeltem, hogy az elváltozás a bels részen kezd-
dik. Van olyan földpát, amelynek bels része szericit-, kalcit- és kvarc-

halmaz, de küls, vékony szegélye üde.

A femikus szilikátásvány eredeti jelenlétére csakis a szórványos és

legtöbbször csekély mennyiség kloritból következtethetünk. Ez a klorit

vagy szétoszlott a kzetekben, vagy vékony sávokban vált ki a palásság

síkjában. Nagyon szórványosak az olyan porfiritpad-részletek, amelyek-

nek kzetében aránylag elég sok a klorit. Ilyen b-kl oritos kzetek egy-

némelyükében labradort is határoztam, tehát valószín, hogy a normális

plagiofiriteknél bázisosabb porfiritek is elfordulnak a sorozatban. Még
ritkább a tömör, egybefügg, femikus szilikátásvány-pszeudomorfóza, az

ilyennek kitölt anyaga klorit vagy kalcit, epidot, szericit és néha kevés

limonit. Az alak leginkább piroxénra (augit?) vall: zömök, kurta oszlop,

vagy szemcse, de a határvonalak legtöbbször elmosódnak. A kalcit leg-

inkább a pszeudomorfóza bels részében van, míg az epidot rendesen a

küls szegélyen képzdött ki. Itt-ott a kvarc is megjelenik ezekkel

együtt, megjelenése, úgy látszik, a kalcit rovására megy.

Vasérc nem sok vált ki porfírosan, a megjelenési körülményekbl
ítélve magnetit volt, mely mindenütt limonitosodott vagy hematitosodott.

Egyes helyeken, így például a kontakt mészk zárványok körül, továbbá

a feltételezett kovasavas források táján, az ersen elkvarcosodott kze-
tekben (például a 637, 656, 663 stb. m-ek körül) igen sok a vasérc, fleg

a hematic, alakja azonban nagyon szabálytalan. Utólagos terméknek lát-

szik. Feltnen kevés, st egyenesen ritka az cpatit, amelynek parányi

összetöredezett tire csak itt-ott akadtam rá földpátban és szabadon az

alapanyagban. Pár esetben cirkoni és rutilt is sikerült kimutatni.
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A pirít nagyon szórványosan lép fel, egyes helyeken azonban felsza-

porodott (pl. a 658 m táján) és apróbb, rozsdásodott szem, vagy hosszan

elnyúló zsinórokat ad. Ezek a zsinórok nem mindig esnek össze a palás-

ság síkjával. Ez azt mutatja, hogy az utóvulkáni hatások a préselés eltt

legalább részben már elvégezték munkájukat. Egyes esetekben azonban
utólagos repedésekben is vált ki pirít. A pirites kzetekben sok a kvarc,

a szericitesedés igen ers. Itt-ott kalkopirit is megjelenik, parányi relik-

tumai körül limonitos és malachitos bomlási termékekkel. Galenitet az

eruptív sor elején, a mészk határán (562 m táján) találtam valami keve-

set, apró szemcsehalmazokban és egyes éles kristályokban. Szemben e

hellyel, a Kiskúthegyen kutatás is történt galenitre, itt az ú. n. ,,ezüst-

bányában“ elég mélyre is haladt a mvelet, de abbahagyták.

Az elváltozási termékek közül, mint említettem, nagy szerepet ját-
,

szik a szericit, kalcit, epidot, kaolinos agyag, hematit, limonit, kvarc,

albit; ritkább már a titanit, zoizit /3, klinozoizit.

Némely kalcitszemcse több cm-es nagyságot is elér, különösen a

mandularökben. Mindig xenomorf szemcséi elszeretettel társulnak

kvarccal, ritkábban albittal. A nagy kalcithalmazok vagy egyenletes sze-

mek, ilyenkor néha kövezetszerkezetek, máskor porfiroblasztosak, me-
gin. máskor, fleg a mandularökben, olykor az aragonithoz hasonló

sugaras kristálycsoportokat szolgáltatnak. A szálas, száras, rudas kiképz-
dés kalcitot kloritban valamivel gazdagabb kzetekben találtam.

Az epidot vagy parányi kristálykák zavaros halmaza, vagy cm-es
nagyságig emelked, legtöbbször xenomorf kristály. A közelebbrl meg-
határozható szemek pisztacitnak bizonyultak, csak pár esetben határoz-

tam klinozoizitot és zoizit-y3-t. A pisztacit néha pleokroos, mégpedig meg-
lehetsen ersen. Néhol (596 m) sugaras halmazokban jelenik meg, ame-
lyek egye:; gömbökben, vagy erek mentén egyesülnek.

A többféle származású (préselési, geotermikus, pneumatolitos stb.)

szericit majdnem mindig igen finom lemezkék halmaza, de egyes erseb-
ben átkristályosodott és átalakult kzetekben nagyobb csillámlemezek is

elfordulnak, amelyek azonban a szericit tulajdonságait mutatják. Az
egyes pikkelyek, lemezkék rendesen a palásság síkjában rendezkedtek,

de nem mindig. Színe —• a vasérces bomlási termékek hozzákeveredése

miatt — olykor halvány sárgás vagy halvány barnás. A klorit szerepe

változó, de általában kevés. Ennek okát több helyütt a kilúgzásban kell

keresnünk. Ugyanis egyes kzetpadok egyik részén, ahol még meglehets
üde földpátok is vannak, több-kevesebb a klorit is, míg ugyanezen pad-
nak a másik részén, ahol sok a termális ásvány (fleg kvarc), a klorit

majdnem egészen vagy teljesen eltnt. A klorit legnagyobb része permin,

olykor igen ers gesztenyebarna vagy levendulakék kettstörés szín-

nel, másrésze igen finoman eloszolt viriditféle zöld anyag. Néhol klino-

klór is elfordul, olykor 0"6 mm lemezekben, változó optikai tengelyszög-

gel. A lemezek alakja gyakran eléggé szabályos. A mandulákat vagy
amorfnak látszó igen finom kloritanyag tölti ki, vagy pedig leveles, pik-

kelyes, szálas ripidolitkristályok kusza halmaza-

. Gyakori itt a pennin és

delesszit is.

Az albit helyenként nagyobb mennyiség és meglehets nagy (0"3

mm) kristályokban lép fel, így pl. -a 662 m fillithez közeled porfirit-

lávájában, melyben különösen sok a mészkzárvány. De sok az albit a
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664 m lávapad fels részének kzeteiben is. Kettes, ritkán többszörös
albitikreket alkot, üde, de gyakran eléggé kataklasztos. Általábon albito.

fleg olyan mészkzárványokban és azok körül találtam, ahol nincs sok
epido;.

Porfirittufák. Majdnem mindig ersebben elváltoztak, mint tömeges
kzeteik, habár ez alól elég sok a kivétel, úgy, hogy általános szabály-
ként nem lehet felállítani. A törmelékes szerkezet felismerhet még a

legersebben elváltozottabbakban is. Alkotásuk szerint mind a három
tuiaiajtára megvan a képvisel; legersebben elváltoztak a hamutufák,
gyakran közelednek a fillitekhez, leginkább megmaradtak az agglome-
rátos tufák, amelyek azonban csak szórványosan durvaszemek. Mind-
egyik csoportban uralkodnak a salaktufák, még az ásványtufákban is

sok a salakdarab. A transzverzális palásság nagyon tanulságosan látszik

bennük sok esetben.

Ásványos alkotás tekintetében tömeges kzeteiktl fleg abban kü-
lönböznek, hogy az ismertetett másodlagos ásványok általában sokkal

nagyobb szerepet visznek, legtöbbször uralkodó mennyiségüek. Mindenek-
eltt a kalcit mennyisége a feltn, amely a kzetek többi részét olykor

el is takarja úgy, hogy néhol csak sósavas kezelés után lehet az egyes

alkotóelemeket tanulmányozni. De különböznek abban is, hogy a másod-"
lagos ásványok sokkal fejlettebbek, így pl. jelents nagyságú (5 mm-ig)
epidotkristályokat is találtam bennük. Érdekes és fontos, hogy ezekben
a tufákban helyenként (599. 602, 607, 659 stb. m-es szakaszokban) kövü-
letnyomokat tartalmazó mészkdarabokat, lencséket, szinte rétegeket is

lehet találni.

Melafir. Eltekintve a néhol különböz hatások (beolvasztás) folytán

bázisossá vált porfiritrészektl, pár helyütt önálló padokban is elfordul

a melafir. így az 596, 652, 660 m táján. Mindenütt porfiritlávapadoktól,

ill. -tufarétegektl határolva. Néhol több m vastag (652 m), máshol igen

vékony úgy, hogy alig választható el a porfiritektl. Részben tömör,

részben mandulaköves, sötétszín, jó porfiros kzetekben jelenik meg.

Alapanyaga vagy interszertális, vagy a návitoshoz közeledik, a sötét-

szín (feketés vagy barnás) üveges alapanyag mennyisége szerint. Ahol
uralkodik az üveg, ott különösen jól látszik a salakjelleg, annyira ersen
likacsos. Más helyeken a plagioklász-mikrolitok uralkodnak. Ezek a 0'2

mm-ig emelked lécecskék azokon a helyeken, ahol egyáltalában leg-

alább közelíten meghatározhatók, az andezin- és labrador-sor tulajdon-

ságait mutatják. Itt-ott holokristályos szövetet is létrehoznak és itt tel-

jesen szabálytalan elhelyezések, rikán divergens-sugaras csoportok. Az
elváltozás mindenütt jelentékeny, st ers, itt-ott teljes.

Az átalakulásban lev, st sok esetben teljesen át is alakult porfiros

földpátok zömök kristályok vagy rövidebb lemezek, amelyeken az iker-

képzdés és a zónás szerkezet a nagyfokú elváltozás következtében csak

ritkán állapítható meg. Közelebbrl csak kevés földpátot lehetett meg-
határozni, ezek labrador-sorúak voltak, de valószínleg van bázisosabb

is, mint azt pár adat mutatja. Az elváltozás fleg kalcitos, de van epi-

dotoo, kaolinos, szericites pszeudomorfóza is, egyesek teljesen amorf

agyaggá változtak. Az eredeti fémikus szilikátásványok mindenütt telje-

sen elváltoztak, pár helyen az alak némileg megmaradt, ez zömök oszlop
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vagy éppen izometrikus szemese, klorittal, kalcittal kitöltve. De a leg-

több helyütt teljesen felbomlott az ásvány, anyaga szétoszlott a kzetben
é:; jelentékeny mennyiség szabálytalan halmazban, erekben és hólyag-

üri kiválásban jelenik meg. A származott kloritfajták között legtöbb a

permin. klinoklór, a mandulákban ripidolit is elfordul. Itt-ott szerpen-

tincsomók is vannak, teljesen szabálytalan halmazokban. Eredeti ásvá-

nyára következtetni nem lehet.

Diabázok. Amint említettem, a diabáz a terület több helyén elfor-

dul, a második övben pedig uralkodik, itt csak egy-egy vékony porfirit-

tuiaréteg ékeldik közbe. A fajták legnagyobb része diabázporfirit, de

vannak diabáztufa-rétegek, azután szpilit-padok, st egy-két helyen (pl.

az 576 m alsó részén) nagyobbszemü ofitos diabáz is elfordul.

A diabázporfiritek alapanyaga a jellemz divergens suga-

ras szerkezetben csoportosul, fleg plagioklász-mikrolitokból áll, ame-
lyek gyakran elhajolt hosszú szálak, ritkán jobban kifejldött lécek vagy
lemezek. Az elváltozás ers: agyagos, kalcitos, szericites, de egyes helye-

ken még meghatározhatók, ezek andezin-sorúak. Itt-ott többszörös albit-

ikrek, de az ikerképzdés bizony nagyon elmosódott. Az alapanyag

egyébkén'; egyenltlen kifejldés, a nélkül azonban, hogy breccsiás

lenne, habár vannak elég bven breccsiás diabázporfiritek is. De a nem
breccsiásakban is vannak olyan helyek, ahol a fleg üveges részek vál-

takoznak fleg mikrolitos részekkel. Ritka a holokristályos. Az üveg
rendesen ersen likacsos, általában világosabb szín barna vagy vörös-

barna, de helyenként, így az 572 m-nél, igen ersen vasas, egészen

fekete. Az e célra készített, igen vékony csiszolatokban (0
-

01 mm) lát-

szik, hogy nagyon egyenltlen felépítés: fekete ércszemcsék és közöttük

lév valamivel világosabb limonittal festett részekbl áll. Mindegyik
alapanyag-féleségben sok a klorit, rendesen közelebbrl meghatározha-
tatlan finom földes kloritanyag, de itt-ott (575 m) nagyobb, ersen pleo-

kroos penninlemezekbl álló halmazok is vannak

A porfiros földpátok több helyen ersen szét vannak nyomva, szét-

repedeztek, a repedések mentét kalcit vonja be. Egyesek különbözen
polarizáló darabokra estek széjjel. Általában azonban üdébbek, mint a

porfiritekben. Van közöttük jól meghatározható is: andezin-, labrador-

andezin-fajták ezek. Az ikerképzdés általános: karlsbadi, csak ritkán

finom ikersávos albit-, és szórványosan periklin-ikrek. De bven van-
nak nyomási ikrek (különösen sok az 572 m táján). A kristályok nagy-
sága 6 mm-ig emelkedik, de rendesen csak 1 mm körül van és fokoza-

tosan megy át az alapanyag mikrolitjainak nagyságába. Hosszúkás leme-

zek. nagyon ritkán széles, zömök kristályok, ilyenek a legnagyobbak.
Egyes helyeken telve vannak ferrit-porral. Egyéb zárványaik közül fel-

említem az ilmenitet, amely azonban legtöbbször elváltozott, leukoxén
vagy éppen titanit lett belle.

A plagioklász elváltozása nagyon különböz. Néhol fleg földpátféle

pehely és szericit származott, máshol epidot és kvarc, megint máshol
agyagosodott, kaolinos vagy saussurites és epidotos részekkel, legtöbb-

helyütt azonban a kalcit uralkodik a bomlási termékek között. Ez mu-
tatja az elváltozási módok különbségét, amely még igen kis területen is

változik. Bizonyos padok egyes részei teljesen elmeszesedtek, míg ugyan-
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azon padnak egy másik részén kvarcosodást tapasztalunk, megint más
részén meglehets üde földpátok vannak. Ersebb albitképzdés ritka
(574 m). Az elváltozás különösen ott ers, ahol sok a mészkzárvány.
Ilyen helyeken néhol epidot-, kaiéit-, kvarc- és földpátpelyhekkel-álló
halmazok származtak, de nemcsak a földpátból, hanem az egész diabáz-
ból. Itt-ott csak szórványos földpátroncs és limonitos vasérc maradt meg
(586 m). Az 580—582 m táján pár igen vékony földpátkvarcit- és albit-

gránitaplit-telér fordul el, amelyek mellett különösen átalakult a diabáz.

A mészkzárványokbán és azok körül mindig van, csak kevéssé kata-
klasztos, kvarcszemcse.

A szpilitdiabázok (Rosenbusch értelmében vett szpilitek, tehát nem
albitosodott diabázok) majdnem egészen ugyanazon képet nyújtják, mint
a diabázporfiritek alapanyaga, de általában nagyobbszemüek, habár
üvegben gazdag tagok is akadnak. Éppen úgy salakos lávák a szpilitek

is, mint a diabázporfiritek, st vannak köztük tipikus lávasalakok is,

telt vagy kioldott mandulákkal. Itt-ott nagyobb a mandulák térfogat-
százaléka, mint a láváé. Az elváltozás ugyanazt a sokféleséget mutatja,

mint a diabázporfiritek alapanyagában, csak az elmeszesedés ersebb
talán, mint ott.

Az ofitdiabázok nem valami nagyszemek, átlag 1—2 mm-esek; több-

nyire teljesen kristályosak, habár üvegreliktum itt-ott a közti helyeken
elfordul. A plagiokiászok (uralkodólag labradorandeziri) automorfhoz
közeled alakja még az elváltozottakban is egészen jól kivehet a telje-

sen szabálytalan klorit-halmazokban, megtartási viszonyaik nagyjában
megegyeznek a többi diabázban tapasztaltakkal, habár az ikerképzdés
és zónás szerkezet jobban megmaradt. Érdekes, hogy a legküls öv,

amely rendesen a legtisztább és legüdébb, olykor meglepen savanyú:

oligoklászandezin-fajtából áll. A bels övék legnagyobb részt elváltoztak.

A diabázok fémikus szilikátásványónak mennyisége jelentékeny, st
néhol nagy volt. Azokon a helyeken, ahol a kovasavas források nem
lúgozták ki. a kzeteket, sok a klorit, mellette majdnem mindig van epi-

dot és kalcit is. Üde femikus szilikátásvány nem maradt, úgy, hogy ere-

deti mivoltára legfeljebb csak valószínséggel lehet következtetni a meg-
jelenési módból és a bomlási termékekbl. Az összes viszonyokat tekin-

tetbe véve, valószín, hogy egyhajlású piroxén
(augit?) változott itt el.

A kloritfajták ugyanazok, mint a porfiriteknél, így az epidot-fajták is,

de az ott említetteken kívül még ortitot is találtam egyik, diabázporfirit-

ben szabálytalan szemcse alakjában pisztacit-halmazok mellett.

Vasérc csak helyenként sok. így az 583 m-nél vasércbe vannak bele-

ágyazva az összes alkotórészek. Itt az utólagos származás kétségtelen.

Egyébként kevés van. Egyik része magnetit lehetett, de mindenütt limo-

nitosodott, ritkábban hematittá lett, másik része ilmenit volt, amelynek
széles, legtöbbször szabálytalan táblái leukoxénné váltak, vagy pedig

apróbb szabálytalan titanit-szemcsék halmazává estek szét, b limonit-

kiválás mellett. De van egyes helyeken — mint említettem — pirít is,

amely azonban limonitosodott, egyes zsinórok vagy szemcsék alakjában

jelenik meg mindig ersen elváltozott kzetekben. A nagyon szórványos

és csekély malachit és azurit-kiválás kalkopiritre is utal.
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Diabáztufák. Hasonló, de még ersebben összepréselt kzetek, mint
a tömeges diabázok. A törmelékes szerkezet azonban még ezekben a

zöldpalákhoz hasonló kzetekben is felismerhet, ha elmosódottan is,

legalább is ugyanazon réteg egyes helyein, bár az ers kalcitosodás sok-

szor akadályozza a meghatározást. Ügy látszik, hogy majdnem mindig
agglomerátosak voltak. Agglomerátok legnagyobb része salakdarab, rit-

kábban tömeges diabáz. A nem agglomerátosak vékony palásak, st
helyenként finom levelesek. Az ilyeneken nagyon jól látszik a transz-

verzális palásság.

Eredeti ásvány alig akad bennük, legüdébbek maguk az agglomerát
darabok, különösen a legnagyobbak. Magában az összeragasztó tufa-

anyagban a klorit még a reliktumként megjelen földpátokat is átjárta.

Még legüdébben megmaradtak olyan helyeken, ahol porfirittufák közé
telepedtek a diabáztufák (598, 602, 611 m stb.). Ezek az utóbbiak mind
salaktufák jól megmaradt szerkezettel, de sok bennük a mészkzárvány.

A salakrészek lerakódása jól mutatja, hogy az eredeti rétegzéssel a

palásság gyakran nem esik össze. Az albitképzdés mindenütt ers; az

agglomerátokban, de máshol is a saussuritesedés is jelents a szeriéit-,

kaiéit- és epidot-képzdés mellett. A finomabb tufa agyagosodása igen.

ers, többször kétség merül fel az egyes kiválasztott darabok vizsgálatá-

nál. Itt csak az segít, hogy az illet rétegnek több helyérl vizsgáljuk az

anyagot, ami azután mindig eldönti, hogy valóban tufával, nem pedig

agyagos kloritpalával van dolgunk.

*

Általában meglehets nehéz ezeknek a préselt eruptívumoknak a

tanulmányozása, hiszen a gyjtött kzetek közül sokban már nincsen is

eredeti ásvány, az utólagos és csak részben kiképzdött, másodlagos ásvá-

nyokból lehet az eredeti kzetösszetételre következtetni. A mélyreható

elváltozások folytán beállott, küls megjelenésbeli átalakulás sokszor

csalódásig hasonlóvá teszi ezeket bizonyos üledékekhez úgy, hogy még
legújabban is, ilyeneknek tartották egyrészüket. 6 Csakis nagy türelem-

mel végzett helyszíni és laboratóriumi vizsgálat döntheti el igazi mivol-

tukat. Így sikerült megállapítani, hogy a triász-mészkövek közé begyrt
hatalmas sztratovulkáni részeknek ez a széls nyugati szegélye is hasonló

képzdményekbl áll, vagy legalább is állott, mint a ftömeg épebben
maradt része.
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ERUPTIVGESTEINE DES KEREKBERGES
IM BÜKKGEBIRGE.

Von: Z?. Szentpétery

Dér Kerekberg liegt im nördlichen Teli des Bükkgebirges (im Kom.
Borsod) und zwar am W-Rande des Gebietes des Hauptzuges dér ge-

pressten Eruptiven. Selbst das grosse Bükker mesosoische Eruptiv-
gebiet dehnt sich in seiner Hauptmasse zwischen Diósgyr, Hámor,
Öhuta und Üjhuta aus, zieht sich aber westlich bis Szilvásvárader, süd-

Kalksteine eingefaitet sind. Die Gebilden sind mehr-weniger, meistens

Zügen mit O-W-licher Richtung, die zwischen ober- und unterdriadische

lich bis Répáshutaer Gegend. Die Masse besteht eigentlich aus drei

sehr stark gepresst.

Die Eruptivserie des Kerekberges besteht aus Porphyrit und Por-
phyrittuff, untergeordnet aus Diabas und Diabasporphyrit bezw. Diabas-

tuff, spárlich aus Melaphyr. Allé sind ziemiich stark umgeándert, dem-
zufolge wird es in den vielen Falién, auch die Feldspate nicht immer auf-

genommen, nur mit sekundáren Mineralien zu tun habén. In jedem dér

einzelnen zusammengehörigen Lavaströmen und Tuffserien finden sich

aber solche verháltnismássig frische Gesteine, die auch zu einer genauen
Bestimmung geeignet sind. Die femischen Silikatmineralien sind nur
selten, hauptsáchlich nur in Diabasen verblieben, mán kann aber fást

immer solche Spuren (sekundáre Produkte) von ihnen finden, aus wel-

chen wir mit mehr-minderer Sicherheit auf ihr ursprüngliches Wesen
schliessen können.

In dem gründlich durchforschten Teil des Kerekberges kann mán
4 Zonen unterscheiden. Die erste Zone besteht aus Porphyritlava und
Porphyrittuff, die zweite besteht hauptsáchlich aus Diabasarten, die

dritte isti vorherrschend Porphyrit, sie enthált aber an vielen Stellen

dünne Diabastuffschichten, Diabas- und Melaphyrbánke. Die vierte (süd-

liche) ist eine gemischte Zone, in welc'ner Porphyrittuff. Kalkschiefer,

dichter Untertriaskalk und Diabas sich miteinander verwechseln.

Die Porphyrite sind fást immer schlackig; Laven, es giebt sogar

Lavaschlacken, die von zeliiger Struktur sind. Fást allé sind Feldspat-

porphyrite (Plagiophyrite) und zwar Oligoklasporphyrite und Andesin-

porphyrite, sehr wenig ist dér Augitporphyrit. Ihre Grundmasse ist

meistens hypokrystallinisch, selten holokrystallinisch. Die hypokrystalli-

nischen Grundmassen sind ursprünglich grösstenteils hyalinisch gewesen.

Die Umkrystallisation ist nachtráglich. Im Eisenerz sind sie im alig mei-

nen reich. Die Gesteine sind mesoporphyrisch. Die porphyrischen Feld-

spate sind mancherorts gánzlich umgeándert: hauptsáchlich Serizit,

Quarz, Albit sind aus ihnen ausgeschieden. Die Art geht von Oligoklas

bis Labrador.

Die Form des femischen Silikatminerals ist nur selten geblieben,

seine Substanz ist ganz zu Chlorit, Calcit, Epidot usw. geworden. Nach

dér Gestalt beurteilt kann mán hie und da auf Augit denken. Porphyri-

scher Magnetit ist im allgemeinen nicht viel, nur in den sehr quarzitisier-

ten Gesteinen, wo kieselsáurige Quellén voraussetzen kann, findet mán
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in grosser Menge. Überall ist er mehr-minder limonitisiert. Selten ist

dér Apátit, noch seltener ist dér Zirkon und Rutil. Pyrit, Chalkopyrit

und Galenit erwáhne ich noch.

Die Porphyrittuffe sind grösstenteils agglomeratisch. es gibt aber

Aschen- und Mineraltuffe. Überall herrschen die Schlackentuffe vor.

lm allgemeinen sind sie stárker umgewandelt als ihre massigen Gesteine.

Melaphyr kommt zwischen Porphyritlavenbánken und Tuffschich-

ten vor. Die Grundmasse ist teils intersertal, teils navitisch. Dér Feld-

spat ist Labrador und Bytownit. Das femische Silikatmineral war teils

Augit, teils Olivin. Die accessorischen Gemengteile sind die gewöhn-
lichen.

Die Diabase sind grösstenteils Diabasporphyrite, aber kommen
Diabastuffschichten und Spilitbánke vor. Mancherswo findet mán auch

grösserkörnige ophitische Diabase. Ihre mineralische Zusamm°nsetzung

betreffend, findet mán in ihnen keine grössere Unterschiede. Dér Feld-

spat ist Labradorandesin und Andesin. Dér Augit ist gut erhalten ge-

blieben. Das Eisenerz ist hauptsáchlich Ilmenit. Die Calcitisierung ist oft

von grosser Masse, besonders neben den Kalkeinschlüssen, hie und da

ist starke Silikation wahrzunehmen. Bei den Spiliten ist die Albitisierung

manchmal stark.

Die Diabastuffe sind von gleicher Zusammensetzung, mancherorts

sind sie aber so umgeándert, dass mán sie eher Diabasschiefer nennen
kann.

KZETTANI MEGFIGYELÉSEK
NÓGRÁD-GÖMÖRI BAZALTOS KZETEKEN.

írta: Pojják Tibor.*

A nógrád-gömöri bazaltok zöme a Losonc—Feled—Báma—Salgó-

tarján—Losonc helységeket összeköt vonalak közötti területen található.

A megjelölt területtl északnyugatra csak kisebb bazaltelfordulások

vannak Patakalja (= Podrecsány) és Maskofalva környékén.

Az idevonatkozó irodalom bvebb ismertetését megtaláljuk Szepes-

házi Kálmán (4.) legutóbb megjelent dolgozatában.

Ebben a dolgozatban a Somosk és Fülekpüspöki falvak közé es
elfordulásokat, vagyis a Medvés-hegység északi peremének, valamint
Monossza—Bénahegy vonulatnak és a Kisbénahegy 502 -j- önálló kitörési

kúpjának bazaltos kzeteit ismertetem.

A mellékelt vázlatos térkép id. dr. Noszky J. kéziratos felvételi lapja

alapján készült, részben saját megfigyeléseimmel kiegészítve.

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1944. évi febr. 9-i szakülésén.


