
Az eruptívumok földtani helyzete Diósgyr és Bükkszentkereszt között
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Pantó Gábor

(III- IV. tábla. - II— III. melléklet)

Aligha van az országban eruptív terület, melyrl több és részletesebb kzet-
tani irodalmunk lenne, mint a Bükk eruptivumairól (13—27). A temérdek
aprólékos megfigyelés és számtalan, különféle nev kzetváltozat részletes

leírása ellenére az eruptívumok földtani helyzetérl igen kevés bizonyosat tud-

tunk. Geológus számára az eruptív terület a felépítést ábrázoló térkép és szel-

vény nélkül, a kzettípusok pontos mikroszkópi definíciója ellenére is, éppen
a képzdmények rendkívüli sokfélesége miatt, bevehetetlen maradt.

A bükki eruptív területen megindult részletes kzettani térképez s-

nek a célja a földtani felépítés megrajzolása volt. A munkát a Keleti-Bükk ú. n.

porfiroid-vonulatai közül a legnagyobbal, legdélebbivel kezdtem s eddig a Tatár-

árok-tól a Szinva-völgyig jutottam el. A térképezés szempontjait érvényesítve,

tudatosan kerültem az öncélú kzettani széttagolást és makroszkóposán meg-
különböztethet összefoglaló típusokat állítottam fel, melyek felszíni

elterjedése általában kijelölhet volt. Általánosítás nélkül a típusoknak az a

gazdag változatossága, amirl pl. Szentpétery leírása szerint (14—16, 19— 23)

a lillafüredi út- és vasútbevágások tanúskodnak, térképen nem ábrázolható.

Kiindulásnál ezért nem vehettem alapul Szentpétery típusait — melyek
a Bagoly-hegy kvarcporfirjai kivételével (17, 24, 27) amúgy is a térképezett

területen kívüli elfordulásokra vonatkoztak —
, bár sok tekintetben hasonló

és bizonyára azonos képzdés kzetfajtákkal is volt dolgom. Nem követtem
SzENTPÉTERY-t a kzetfajták elnevezésében sem. Bár kétségtelen, hogy a diabáz

nem jelent pontos kzettani meghatározást, azonban a földtani helyzet és magma-
rokonság tekintetében többet mond, mint a sokféle -porfirit vagy -plagio-

firit nevek. Az egységes elnevezést annál inkább kívánatosnak tartottam, mert

sok esetben a porfiritoidok és tufaporfiritoidok (19, 23), illetleg átalakult dia-

bázok és diabáztufák között (25) lényeges képzdési vagy korbeli különbséget

megállapítani nem tudtam.

Az eruptív vonulat túlnyomórészt átalakult diabáztufából és diabázból-

alárendelten átalakult kvarcporfirtufából és kvarcporfirból áll. A vonulat tufa-
eredet »alapanyagában« a diabáz- és kvarcporfir-lávatestek általában áttörés-

jellegek (injekciók, kzettelérek, illetve teleptelérek) (lásd térkép). Az eddig

térképezett vonulat tehát nem nevezhet rétegvulkáni felépítésnek, ellentétben

a lillafüredi Fehérk—Szentistvánhegy vonulatával, melyet Szentpétery réteg-

vulkánként tárgyal (23).

Az eruptív vonulat háromnegyedrészben átalakult diabáz-tufából áll, ez

érintkezik legtöbb helyen a ladini-korú üledékes kerettel (11, 1, 2, 3). A D.-i

szegélyt nagyjából egyenletes kifejldés világos ladini mészk adja, amely a

tufaösszlettel széles átmeneti sávval érintkezik. Ennek az átmenetnek legkitnbb
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feltárása a térképezett területen kívül es Szárazvölgy vízmosása (25). Itt tufa-

csíkos mészk és mészlencsés tufa váltakozásában jól nyomon követhet, amint
a számtalanszor megismétld tengeralatti tufalerakódás végül is túlsúlyba

jutott a mészkképzdés felett. Jellemz, hogy a tufacsíkok közé települ mészk
— a Bükk triászában máshol ismeretlen — zöld- vagy ibolyásszín, ami a tufa-

szórások között lebegve maradt kolloidális tufaanyagnak tulajdonítható.

A diabáztufa-mészkösszlet határa — még a D.-i szegély átmenetes érint-

kezése esetén is — képlékenységben lényeges ugrást jelent, így együttes igénybe-

vétel esetén a határfelületen feloldódó erk diabáztufában »úszó« mészkpikke-
lyeket hoztak létre (3), a képzdmények eredeti települését azonban nem homá-
lyosították el. Egészen más a helyzet a vonulat É.-i határán. Fokozatos átmenet-

nek itt nyoma sincs, a vulkáni mködés magános elhírnökeit ugyan megtaláljuk

a ladini mélyebb szintjét képvisel, lemezes mészk-, agyagpala-, homokkpala-
csoport egy-egy tufás üledékpadjában, ezek azonban az eruptív vonulat képzd-
ményeivel nem könnyen azonosíthatók. A diabáztufa éles határát a délitl

eltér kifejldés ladini mészk felé, egészében tektonikusnak kell tekintenünk.

Hatalmas mozgásról tanúskodik a rögökké darabolt, szétdobált mészkkeret,
mely teljes hosszában nem is azonos szintbe tartozik, legnagyobb részén szaru-

köves kifejldés, keleti egynegyedében szarukmentes. Tetemes vastagságú

övét tekinthetünk itt egészében átmozgottnak, melyben a keret mészköve »óriás-

breccsa«-szeren elfent tömbök alakjában gyúródott bele a tufaanyagba (lásd

2. szelvény).

Az eruptív vonulat legidsebb képzdményének, az »alapanyagot« adó
diabáztufa lerakódásának idejét a D.-i szegély közbetelepüléses átmenetei ladini-

nek adják meg. Ez az eruptív összlet kialakulásának kezdetét rögzíti, azonban
az eruptívumok térnyerésének és az üledékes keretbe illeszkedésének sok részlete

marad még tisztázatlan.

Diabáz-tufák között a térképezés során három típust különítettem el. Ezek :

1. szálkás, préselt, diabáztufa és agglomerátum. Egye-
netlen, laza szerkezet, finomabb,- durvábbszem, olykor agglomerátumos tufa-

képzdmény. Általában préselt-lencsés szövet, eredeti ásványtársasága meg-
változott, a színes elegyrészek teljesen, a földpátok nagyrészt átalakultak, helyü-

kön fehércsillámokat, az epidot-csoport tagjait és leukoxén-halmazokat talá-

lunk ; klorit aránylag ritka.

2. Kloritos, préselt diabáztufa, miarolitos képzdményekkel-
Egyenletes, finomszem, fleg kloritosan elváltozott, préselt-lencsés szövet
diabáztufa. Színes elegyrészek helyét a palásság lapján kloritpecsétek jelölik.

Szabálytalan résekben metaszomatikus kitöltésként klorit, epidot, zoizit, kalcit

gyakori. Elterjedésének nagyobb részén tengeralatti képzdés, amit nemcsak
a D.-i szegély mentén, de mélyen a vonulat belsejében is megtalálható mészk-
betelepüléses részek bizonyítanak.

3. Átalakult diabáztufa. Ugyancsak finomszem diabáztufa,

melyet az elbbiektl már regionális metamorfózisnak nevezhet ersebb átalaku-

lás különböztet meg. Kifejldése igen változatos, többnyire Szentpétery lilla-

füredi tufaporfiritoidjaihoz hasonló (19, 23). A csillámok nagyobb-pikkelyek,
helyenként gránát is fellép (lásd IV. tábla 3.). Javarészt tengeralatti képzdés,
a D.-i szegély széles átmenetein kívül, mélyen a vonulat belsejében is mészk
betelepüléseket tartalmaz.

A kétségtelenül tengeri eredés két utóbbi típus a vonulat DNy.-i felét fog-

lalja el, az els szárazföldi képzdésnek tekinthet, néhol agglomerátumos
diabáztufa, az ÉK.-it. A kett közötti határ kb. egybeesik az Óhutai-völgy középs
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szakaszával. A képbl arra következtethetünk, hogy a kitörés központja az ÉK.-i

részre esett vagy legalább is a tufa-lapilli-szórás itt jóval srbb volt, úgyhogy
rövidesen a sekély ladin-tenger színe fölé emelked vulkáni hát ntt ki. Ettl
DNy.-ra a finomabb hamutufa még sokáig — talán az egész vulkáni mködés
alatt — tengerbe hullott és fokozatosan nyomta el a mészklerakódást. A vulkáni

hát okozhatott esetleg fácieskülönbséget, azonban ezt a ladin pontos szintezése

nélkül kiértékelni nem tudjuk. A mindkét oldalról ladini keretbe zárt diabáz-

tufaösszlet asszimmetrikus felépítése egyenlre csak tektonikusán magyarázható.

További vizsgálatok célja lesz eldönteni, hogy a lillafüred-hámori eruptív vonu-

latok — melyek kzettani kifejldés alapján közelállnak a DNy.-i rész átalakult

diabáztufáihoz — mennyiben tekinthetk az »eltünt É.-i tengeri tufaszárny«

felbukkanásainak. Balogh Kálmán vizsgálatai ennek ellene szólnak s értel-

mezése szerint az anisusiban a ladini-tól független, de hasonló termékeket szol-

gáltató vulkáni mködést kell feltennünk (3).

Az eruptív vonulat fejldéstörténetének következ szakasza indul a diabáz-

áttörések megjelenésével. A diabáz-injekciók, -telérek földtani helyzete kétség-

telenül a tufaösszlet kzettéválása utáni feltörésre vall. A tufaszórásokkal vál-

takozó felszíni lávaömlésekre a diabázok ofitos szövete alapján sem gondol-

hatunk. A diabázáttörések korát pontosabban behatárolni igen nehéz, mivel

a mészkövek között, melyeken a diabáz érintkezési hatása igen szépen megiigyel-

het (25), ladininál fiatalabbat nem találunk. A diabázok között igen nagy a

szöveti változatosság, amit utólagos elváltozások, hólyagkitöltések még több-

rétvé tesznek (lásd IV. tábla 1.). Ezek a különbségek azonban nem indokolják,

hogy az eddig térképezett területen több kitörési idszakot különítsünk el.

Távolabb, az összefügg eruptív vonulattól D.-re vannak ezektl lényegesen

különböz kisebb diabáz-áttörések, melyek esetleg jóval fiatalabbak lehetnek.

A térképezett diabáz-áttörések uralkodó iránya ÉK.-DNy. Ez a csapása

általában a csekély méret, jó feltárás híjján ki nem jelölhet injekcióknak is.

Ezzel zárul — valószínleg nagyobb mozgás vagy préseldés nélkül — a terület

prealpin fejldése.

A Bükk hegyszerkezetének kialakulását nem ismerjük még annyira, hogy
a magmás folyamatokat a mozgások egyes szakaszaihoz tudnók kapcsolni. A
ladini, illetve közel azutáni diabáztufa-diabázösszlet képzdésétl azonban élesen

el tudjuk különíteni a kvarcporfir-csoport tagjainak megjelenését. Ezt indokolja

a kvarcporfir-csoport tagjainak 1. földtani megjelenése, 2. szöveti képe, 3. vegyi

összetétele.

1. Az átalakult kvarcporfirtufát nagyobb összefügg foltban az eruptív

vonulat DNy-i oldala mentén, az Alsó- és Fels-Bagolyhegyen és innen ÉK. -re

találjuk. Általában fehéres, meglehetsen laza, leveles és szálkás kifejldés,
sok esetben a skandináv hálleflintákhoz és leptitekhez igen hasonló (4, 9, 12).

Bár települését az érintkezés gyenge feltárásai miatt pontosan követni nem lehet,

megjelenése utólagos térnyerésre, illetve rátelepülésre enged következtetni.

A kvarcporfirtufa-folt megszakítja a diabáztufa vonulatok lefutását és ezen a

szakaszon elfedi az üledékes keretet.

A kvarcporfir kétféle kifejldésben jelenik meg a területen. Az egyik fehéres-

szürkés, szemcsés, benne a beágyazások jól kivehetk (lásd IV. tábla 5.), a másik
sötétszürke, tömött, igen finomszem, fluidális rajzú, beágyazás benne ritka.

A kett korviszonyát eddig biztosan meghatározni nem sikerült.
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Mindkét kvarcporfir-fajta uralkodó megjelenési formája injekció, amelyet
diabáz-, diabáztufa- és kvarcporfirtufa-területen egyaránt megtalálunk a tér-

képezett vonulat valamennyi részén. A térkép önállóan kijelölt nagyobb injek-

ciói sem tekinthetk összefügg kvarcporfir-lávatesteknek, hanem a tufaösszlet

srn átjárt, nagyrészt kiszorított részeinek. Az injekciók — a diabáztól eltéren
— ÉNy.-DK. irányban sorakoznak egymás mellé.

A kvarcporfir-injekciók rendkívüli változatossága — alak, méret és srség-
tekintetében — csak jobb feltárásokon figyelhet meg alaposabban. (Salak-

hányói vasút, Kerekhegyi rakodó feletti sétaút bevágása.) (Lásd III. tábla 2.

4., 5.) Az injekciók, melyek általában a palásság szerint idomultak, gyakran
a szalagos gneiszekhez hasonlóan elnyúltak, máshol rövid lencsékre tagoltak.

Néhol az injekcióknak szegélyükkel párhuzamos, fluidális rajzuk van (lásd

III. tábla 1.). Különösen változatosak a kétféle kvarcporfir injekciói az Alsó-

Bagolyhegy átalakult tufájában, melyek tektonikusán gyakran szabálytalanul

szétdaraboltak. Valószín, hogy ezeket említette Szentpétery legutóbbi el-
adásában kvarcporfir-agglomerátumként (27).

A kvarcporfir injekciók méretei gyakran mikroszkópos nagyságrendig le-

csökkennek (lásd IV. tábla 4.). A diabáz vagy diabáztufa kvarcporfiranyaggal

mintegy átitatott részeit külön képzdményként jelöltem. Helyenként a két-

féle kzetanyag keveredése fleg szín alapján makroszkóposán is megfigyelhet
(lásd III. tábla 3.). Csiszolatokban jól követhet a felzites kvarcporfir fokozatos

térnyerése a kloritos-epidotos diabázanyagban (lásd IV. tábla 2, 6). A kvarcos-

földpátos »savanyú« kzetanyaggal átitatott kzetek, melyeket térképezésnél

csak egységes képzdményként tudtam feltüntetni, különféle kzetátalakító

folyamatok termékei. »Makro«-injekciókkal átjárt részeken igen bven találni

az injekciókkal párhuzamos vagy azokat elmetsz, uralkodóan kvarcból álló

ereket, melyek a hidrotermálisig nyúló utómagmatikus hatások eredményei
(lásd III. tábla 5.). Átitatott kzetek között a tulaj donképeni permeációk és

elkovásodások teljesen összefonódtak, úgyhogy ezeket (térképezésnél) külön-

választani nem lehetett.

Az injekciók-átitatások jelents szerepe »vulkáni« környezetben eléggé

meglep. Máskép, mint felszínközeibe ér intruzív tömeggel aligha magyaráz-
ható. Az átitatásokhoz hasonló képzdményeket létrehozhat ugyan metamorf
differenciációval kapcsolatosan anyagátépítdés is, itt azonban az általában kis-

fokú átalakulás ezt a magyarázatot nem indokolja. Az injekciók eloszlása és

a palásság szerint nyúlt alakja arra vall, hogy anyaguk a lencsés szövetet kiala-

kító mozgások közben hatotta át a tufaösszletet.

2. A kvarcporfir, illetve kvarcporfirtufa szövetérl az eddigi mikroszópi

vizsgálatok alapján csak általános megállapítások tehetk. Kívánatos volna

a szövet szerkezeti analízise, mely számos alapvet kérdésre deríthetne fényt.

A kvarcporfir-összlet egyes részei már szabadszemmel nézve is rendkívül külön-

böz fokú tektonikai igénybevételrl tanúskodnak. Szentpétery erre vonat-

kozólag sok értékes megfigyelést közöl (17).

A kvarcpofir-összletet szerkezeti inhomogenitása ellenére egyetlen kép-

zdési idszak termékének tartom. Minthogy ez éppen a hegyszerkezet kialaku-

lásának idszaka lehetett, a korábbi fázisok termékeit képlékenyebb állapotban

(a tufákat kzettéválás eltt, a kvarcporfirt teljes kihlés eltt) heves préselés

érhette, a késbbieket alig érte nyomás. A típusok megismerése céljából készí-

tett csiszolatok között a fluidális porfiros szövettl a milonitosig igen érdekes

átmenetek figyelhetk meg. Általában a »tömött kvarcporfir«-ként említett

típus és természetesen az utómagmatikus erek-telérek tekinthetk a f-hegy-



141

képzdés utániaknak, bár a makroszkópos szétválasztás itt nem bizonyult meg-
bízhatónak, mert a milonitek is tömött kvarcporfirnak tnnek.

3. A kvarcporfir-összlet kémiai alkotásáról újabb adatom nincs, egyedül

Szentpétery tanulmányaiban közölt elemzésekre támaszkodhatom (17, 24).

Minthogy földtörténeti alapon a bükki kvarcporfirok rokonmagmáit az alpesi

szinorogén intruziók között indokolt keresnünk, megkíséreltem a kémiai össze-

hasonlítást a D.-i Alpok hasonló földtani környezetben megjelen intruzióival

a Niggli-féle bázisértékek alapján elvégezni. A rendelkezésre álló 14 kvarcporfir-

elemzés mind 300 feletti Si-érték, így az összehasonlításba az alpesi differenciók-

nak is csak a legsavanyúbb tagjait vonhattam be. Predazzo, Adamello, Monté

1. ábra. — Fig. 1.

Croce, Baveno intruzióin fejldött ki a differenciáció savanyú vége, a közölt

elemzések szerint gazdagabban (7, 8). A differenciációk menetére vonatkozóan

az összehasonlítható szk savanyúsági köz — éppen a kevéssé jellegzetes, ersen
túltelített szakaszon — egyelre keveset mondhat (1. ábra).

A QLM-diagrammon a bükki kvarcporfirok vetületével az alpesi intruzióké

csaknem teljesen egybeesik. De fedi az elbbieket a mátrai vagy hegyaljai riolitok

vetülete is, holott a tetemes korkülönbség (kréta (? ) -miocén) alapján joggal

számíthatnánk a differenciációk eltér alakulására. E tekintetben a k-^-dia-

gramm árul el valamit : míg a bükki és délalpesi differenciációknál a megvizs-

gált szakaszon határozott alkáli túlsúly jut kifejezésre (különösen a Bükk, Pre-

dazzo és Monté Croce magmáin), addig a hazai bázisosabb riolitok a Cal-csúcs



A diagrammokban feltüntetett értékek

Sor-

szám Közét Q L M k 1

X

Magma Lelhely Forrás

1 . kvarcporfirtufa 48*2 46.7 5.1 0.42

Bükk

0.05 rapakivites Bagolyhegy 17 p. 106

2. kvarcporfir 51.7 45.6 2.7 0.75 0.046 engadinltes Bagolyhegy 17 p. 101

3. kvarcporfir 54.9 40.7 4.4 0.73 0.064 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

4. kvarcporfir 55.8 41.2 3.0 0.77 0.029 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

5. kvarcporfir 57.5 38.2 4.3 0.65 0.038 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

6. kvarcporfir 58.0 39.4 2.6 0.26 0.047 trondhjemltes Bagolyhegy 17 p. 101

7. kvarcporfir 58.6 38.8 2.6 0.64 0.060 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

8. kvarcporfir 61.3 35.0 3.7 0.67 0.090 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

9. kvarcporfir 61.2 37.0 1.8 0.47 0.120 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

10. kvarcporfir 61.7 35.4 2.9 0.65 0.088 engadinites Bagolyhegy 17 p. 101

11. kvarcporfir 60.9 35.4 3.7 0.51 0.045 engadinites Bagolvhegv 17 p. 101

12. kvarcporfir 60.7 37.8 1.5 0.65 0.051 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

13. kvarcporfir 59.8 38.9 1.3 0.59 0.010 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 101

14.. albitgránitpegmatit 66.0 30.5 3.5 0.02 0.063 aplitgránitos Bagolyhegy 17 p. 107

15. monzonit aplit 45.2 46.8 8.0 0.53

Predazz

0.071 granoszlenltes Canzacoii 7 p. 107

16. kvarcbostonit 51.3 43.7 5.0 0.58 0.028 engadinitgránitos Sforzella 7 p. 107

17. biotitgranit 53.6 42.7 3.7 0.47 0.062 engadinitgránitos Mte Mulatto 7 p. 107

18. alkaiiszienitaplit 56.8 39.3 3.9 0.50 0.037 engadinitgránitos Mte Mulatto 7 p. 107

19. gránit 47.6 42.2 10.2

M
0.37

onte Crc

0.015

ce

kaligibelites Mte Croce 7 p. 102

20. gránltporflr 55.6 38.2 6.2 0.47 0.130 rapakivites Mte Croce 7 p. 102
21. gránitporfir 52.9 42.9 4.2 0.45 0.025 engadinitgránitos Colnero 7 p. 102
22. aplit 58.2 38.8 3.0 0.47 0.048 alkaligránltos Gola dl Lana 7 p. 102

23.

23.

gránit

gránodiorit 50.3 36.9 12.8 0.25

Adamel

0.130

!o

maenattos Maiga Germenega 7 p. 100

24. savanyú tonalit 52.6 42.8 4.6 0.37 0.220 leukokvarcdionltos

Alta
Bazena Alta 7 p. 100

25. gránitaplit 55.6 43.2 1.2 0.67 0.105 aplitgránitos Bocchetta d’Amola 7 p. 101

26. gránltaplit 58.4 38.6 3.0 0.11 0.036 Na-gránltaplitos Cornone di Blumone 7 p. 101

27. gránit 51.5 41.0 7.5

Bav

0.23

eno kör

0.230

tyéke

farsunditos Quarona 7 p. 90
28. gránit 49.0 44.0 7.0 0.42 0.100 granoszlenltes Clma Lauger 7 p. 90
29. gránit 50.0 43.5 6.5 0.16 0.110 trondhjemites/ Montrofano 7 p. 90

30. gránit 51.0 43.0 6.0 0.42 0.084
leukokvarcdioritos

engadinitgránitos Alzo 7 p. 90
31. gránit 56.1 39.0 4.9 0.39 0.140 yosemititgránitos Montorfano 7 p. 90
32. gránit 54.7 42.2 3.1 0.37 0.072 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

33. biotltmikrogránit 57.0 36.8 6.2 0.45 0.049 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

34. gránit 56.6 39.3 4.1 0.42 0.082 engadinitgránitos Baveno 7 p. 91

35. gránit 55.6 41.7 2.7 0.45 0.053 alkaligránitos Baveno - 7 p. 91

36. aplit 57.0 40.4 2.6 0.50 0.059 aplitgránitos Montorfano 7 p. 91

37. gránit 59.4 38.2 2.4 0.35 0.030 alkaligránitos Baveno 7 p. 91

38. rlollt 51.0 39.0 10.0 0.46

Mátr<

0.320 granodloritos Pisztrángostó Mezsi
kézirat

7 p. 12639. rlolltfelzit
(

53.6 43.2 3.2 0.43 0.080 engadinitgránitos Lrinci,

40. riollt 1 55.2 42.0 2.8 0.45 0.100 aplitgránitos

Veresköbánya
Lrinci,
Mulatóhegy

Gyöngy össolyniOSi

fels kfejt
Gyöngyössolymos,

7 p. 126

41. rlollt 58.0 38.0 4.0 0.49 0.100 engadinitgránitos 7 p. 126

42. rlollt 60.9 33.6 5.5 0.85 0.034 engadinitgránitos 7 p. 126

Kishegy

43. dácit 55.0 38.5 6.5 0.46

Hegya

0.280

la

kvarcdiorltos Regéci vár 7 p. 127
44. amfibol-hlpersztén-

llparit

obszidián

56.0 39.6 4.4 0.88 0.019 aplitgránitos Telkibánya 7 p. 128

45. 56.0 38.1 5.9 0.42 0.028 alkaligránitos Mád 7 p. 128
46. riolit 60.0 36.7 3.3 0.46 0.100 engadinit Csaponta 7 p. 128
47. riolit 61.2 35.6 3.2 0.41 0.110 aplitgránitos Pálháza 7 p. 128
48. felzoliparit 62.0 34.5 3.5 0.54 0.078 engadinitos Telkibánya 7 p. 128
49. felzoliparit 62.0 35.5 2.5 0.43 0.052 aplitgránitos Hollóháza 7 p. 128
50. liparltperllt 73.0 23.5 3.5 0.46 0.033 engadinites Telkibánya 7 p. 128
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felé húzzák el a kzettársaság vetületét. A korábbi szinorogén intruziók uralkodó

alkáli jellege tehát szembeállítható a miocén-vulkanizmus kiütköz pacifikus

vonásaival. Közvetlenül a kézirat lezárása eltt jelent meg Mezsi dolgozata,

mely a Bükk eruptívumainak differenciációját sokkal szélesebb alapon tárgyalja

(10). Adataiból kitnik, hogy a mész-szegénység a Bükk eruptívumaira általá-

nosságban jellemz.

Az eruptív vonulat kzetkémiai megismeréséhez számos elemzésre volna

szükség, hiszen az egész területrl az említetteken kívül nincs adatunk. Igen

tanúlságosnak ígérkeznék a diabáz és kvarcporfir-sorozat szembeállítása kzet-
kémiai alapon. A korábbi, esetleg ismétld, Na-túlsúlyú diabázáttörések (ofio-

litok) után határozott mediterrán-jelleg savanyú intruzió (illetve ennek felszíni

származékai) BiLiBiN-nek az orogén zónák geokémiai típusairól adott szellemes

sémája szerint (6) megkapják általános értelmüket és szerepüket az orogén

történetében. Ezen a kis, látszólag rendkívül bonyolult, alapelemeiben mégis

szinte sablonosán egyszer területen is a geoszinklinálisok bels övének jelleg-

zetes magmajelenségei érvényesülnek : bevezet Na-sorbeli bázisosabb feltörések

után a hegyképzdés utolsó fázisaihoz kötött K-dús savanyú magma benyo-

mulása szorosan behatárolt, viszonylag keskeny öv mentén.
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reonoriMecKne noJioveHfie apynTQBHJbix nopoa b patton? JIöoniaep-BiOKKcenTKepeeT

r. n a h t o

Abtop ii3yuaji oöJiacTb apynraBOB bo boctouhoü qacra rop. Biokk. B 3tom
paííOHe JiaBOBbie h Ty^OBbie noponbi pa3jmqaTb 6hjio caTpynHeHO BCJieucTBue hx
MeT3M0p(J)H3aUIIH. KOJIO 80% 3pyiITHBHbIX nopon OKa3ajIHCb TV(j)OreHHbIMH (Ty$bl
anaöa3a h KBapunoptjnipa). KBapunoptjmpoBbie h jmp6a30Bbie JiaBOBHe Tejxa BCTpe-
qajIHCb TOJIbKO B BHHe JKIIJI H HHeKUHft. BOKpyr /KHJIbHblX 06pa30BaHHÜ H3X0HHTCH
aHaBHTejibHbie no pacnpocTpaHemno 3ohw nepMeamm. HanöoJiee upeBHHM o6pa30Ba-
HiieM cmiTaioTCH juia6a30Bbie Ty$u, c jiauimcKHM B03pacT0M (cpezmutt Tpnac).
IIotom cJieayiOT jnia6a30Bbie jkiijim. KBapnnop<J)npoBbie Ty$bi, jkhjim h hhckuhh
o6pa30Bajnicb sHamiTejibHo no3H<e. 3th nocjieHHHe hbjihiotch — no MHeHino aBTopa— qnenaMH dmojioítlix MemiTeppancKiix apynTHBob «. J^jih ooocHOBaHHH aToro npea-
noJiOHtemin neoöxonHMo npon3BecTH najibHeüuiHe neTporpa^nqecKne n xn.MnqecKHe
HCCJienoBaHHH. 3tot paiíOH oKaauBaexcn BnpoqeM BecbMa cxohhum k apynxiiBaM
npenesao—Moh30hh .

Geology of the Southern Igneous Beit in the Eastern

Part of Bükk Mts.

by G. Pantó

Despite the detailed petrographic study of igneous rocks in the eastern

part of Bükk Mts. and numerous accurateiy determined rock varieties described

írom here (Szentpétery 14—27) a comprehensive geologic view of the whole
rangé was lacking as yet. The scope of present survey was a detailed mapping
of geologically important rock types, further the age relations of different igneous

rocks to each other and to the sedimentary formation have been to be cleared.

The E—W directed rangé of partly metamorphosed Mesozoic igneous rocks

is interlying chiefly calcareous Ladinian beds. The “ground mass” of the beit

is formed by a conspicuous diabase tuff series which has been divided during the

survey in three groups. One of them — partly agglomeratic, covering the NE part

of the mapped area — is held fór terrestrial formation, two others occupying

the SW part of the beit are dominantly submarine tuff deposits differing írom
each other only in the grade of metamorphism. The submarine deposition is

testified by repeated alternations of tuff and limestone layers (often containing

colloidal tuff matériái impurities) forming a gradual transition on the Southern

bordér of the beit írom pure lamellar Ladinian limestone to diabase tuff. Thus
the Ladinian age of diabase tuff deposition is evident. The northern bordér of

the igneous beit is marked by a structural line manifesting large scale movements
along a tectonic zone.

.The diabase tuff complex is intersected by ophitic and vesicular diabase

dikes and sills showing a great variety of mineralogical constitution and structure.

The dikes are striking chiefly NE—SW.
The quartz porphyry complex has penetrated the diabase series in a later

phase belonging probably to the early stages of Alpine orogeny. Quartz por-

phyry tuffs showing often great similarity to Scandinavian hálleflints and lep-

tites occur in a large stripe along the Bagoly hill rangé.

Quartz porphyry — of which two types have been distinguished, a granular

and an extremely fine grained, dense one — is forming injections of different size

intersecting all preexisting members of the igneous rock beit. Evén the mapped
quartz porphyry injections are nt to be held fór compact lava-masses bút fór
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aboundant injections getting in preponderance over the tuff matériái. The domi-
nant strike of these injection zones is NW—SE.

Small scale injections diminishing to the microscopic dimensions of perme-
ations are pervading quartz porphyry tuff, diabase tuff or diabase bodies through-

out the whole beit and often form a ”halo” around the mapped injections. Inte-

resting textúrái features of injections and permeations can be observed on the area.

Injections and permeations in “volcanic” surroundings can be explained only

by supposing an intrusive mass in shallow depth.

As far as the Chemical composition of the Mesozoic igneous rocks of the area

is concerned we posses only scarce data. Author tried to compare the quartz

porphyry complex petrochemically on the base of calculated Niggli base molecules

with the synorogene intrusions of the Southern Alps. (Fig. 1.) As the available

quartz porphyry analyses are extending only over a short interval of acidity,

the trends of differentiations are hardly manifested. In the k—

n

diagrams it

is however apparent that the quartz porphyries of Bükk Mts. are coinciding in

their alkali dominance with the S. Alpine intrusions (Predazzo, Mte Croce, Baveno)
and differ apparently from the differentiation of Miocéné rhyolites of Hungary
expressing towards the more basic members a definite calcic trend.
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