
Adatok a bükkhegységi diabáz ismertetéséhez
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A Bükkihegység É-i részén, Diósgyr, Hámor, Üjhuta vidé-

kén nagyterjedelm poríirit (triászkori) terület van, melynek
Ny-i szélén diabáz bukkan él. A sávonként megjelen diabáz
az eruptív terület legfiatalabb képzdménye, lávája és tulaja a
porfirtömegek fels részére telepedett. A diabáz a porfirittel és
triászmészkvel együttesen, a triász után gyúródott földtani
egység.

A diabáz viszonya a triái\zmészkhöz nagyon különböz
következtetésekre ad alkalmat. Vannak helyek, ahol a rétegek-
ben váltakozik a mészk a diabázzal, másihelyen a dliaibáz érint-

kezési hatást gyakorol a mészkre. Lehetséges, hogy a mész-
kövek képzdése vége felé tört fel a diabáz.

A Szinvaszoros déli végén, a Kiskút-, Kerek- és Ivisdél-

hegyek diabázelíordulásai nagyjában NyÉNy—KDK-i irány-
ban, tehát az összes képzdmények csapásirányában húzódnak:
az összepréselt lávapadck és tufarétegek 42°—66° alatt dlnek
DDNy (200°—230°) felé. A helyzet nagyjában megfelel a diabázt
mindkét oldalról határoló triászmészkövek újab'bi palásságával,
ami a' régi palásságtól: NyDNy—KÉK. nagyon eltér. A diiabáz-

zal az ÉK-i és DNy-i részen érintkez porfirittuifa településével

ez az újabbi palásság jól megegyezik.

Az elfordulást a Szinvapatak két részre osztja. A DK-i
rész a Kisdél- és a Kerekhegyek érintkezésénél, a Száruzvölgy
mentén húzódik a Kerekárokig, több mint egy kilométer hosz-

szúságban. Az ÉNy-i részt a Kiskúfhegyen felfelé, a gerinc irá-

nyában 82 m, nyugati részén csak 41 m hosszúságban tudtam
nyomozni.

DNy-ra, a Lusta-, a Hollós- és Szárazszinvavölgyek találko-

zásánál szintén kis diabázelfordulás van. Jól feltárt az erupti-

vum a Hollósvölgy és az újhu fai út között lév sziklatömegben, a

fvölgyben, a régi ktör helyén. Az újhutaúttól, a Szinvafor-

rás feíé sötétszín breccsiás, kvarcos mészk következik, majd
éékony, meszes diabáztufarétegek láthatók a kvarc it teléres

mészkben.
Schréter csak szkszavú jelentésiben emlékezik meg ezekrl

az eruptivumokról, melyeknek részletes vizsgálata nélkülözhe-

tetlen az egész hegység megismeréséhez. A préselt eruptivumo-

kat sokkal idsebbeknek tartják a triászmészköveknél pedig

egyesek egyidsek, st részben fiatalabbak lehetnek.
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A legnagyobb diábázíeltárás a. Kisdél- és Kerekhegyek
közötti szüli völgy, ahol a diabáz helyzetébe, változatosságába
és a diabáz- és mészkérintkezésbe bepillantást nyerünk.
A patak medrének több mint felét (616 m) diabáztufába vágta
be, mely a legfels részen salakos. Helyenként tömeges diabáz
mutatkozik, tekintélyes sziklafalakban. Ezek a diabázfajták
nagyjában egyeznek a Kisdél-fokán, a Szinvaforrással szemben
lev diabázszakasz kzeteivel.

A mészkérintkezésen breccsiássá válik a dliabáz. Különö-
sen sok mészk-, szarukzárvány a 285 m, 448 im útszakaszokon.
A Szárazvölgy torkolatánál jellegzetes mészszilikátszaruk és
epidozit jelöli a határt. Sok helyen az elmeszesed diabáztufa is

tartalmaz lencseszer mészkzárványokat. Feljebb, 345 rn-nél a
sötétszürke és fekete triászmészkrétegek váltakoznak a meszes
diabáztufával. A kvarcát- és a finom aplittelérek a diabáztufá-
kat is átjárják.

A diabázfajták megtartása általában jobb, mint a szomszé-
dos porfiriteké, habár a porfiritekkel egységes testnek mutat-
koznak és a szélek felé váltakoznak is azokkal. A diabázfajták
közül csak egyes tufarétegek vannak ersen összepréselve, míg
tömeges diabázok kevéssé mutatják a préselés (hatásait. A dia-
báztufák nagyrészben palássá vagy levelessé váltak és hasonlí-
tanak a porfirittufákoz. A dinamikai hatás általános, de nem
olyen ers és változatos, mint a porfiriteknél.

A vegyi elváltozás tekintetében szintén van különbség a
diabáz és a szomszédos porfirit között. A porfiritnél az általános
elváltozás szericitesedés és kvarcosodás, az elmeszesedés, epido-
tosodás, csak helyi jelentség. Az elváltozás a földpátokat
kevésbbó érintette, mint a femikus szilikátásványokat. A földpá-
tok között sok üde maradt, míg a femikus ásványok csaknem
kivétel nélkül elváltoztak. Ezzel ellentétben a diabáz femikus
szilikátásványai a tömeges fajtákban, st a tufában is üdén
megmaradtak, a földpát azonban helyenként valamivel mállot-
tabb, mint a porfiritben, sokhelyütt teljesen elváltozott. A maii-
tok uralkodó elváltozás! módja a elhibáznál a kloritosodás, elme-
szesedés és agyagosodás. A íöldpátok szericitesedése nem álta-

lános, míg az epidotképzdés helyenként igen ers, a kvarccso-
dás, kilúgozódás kisebb mérték és ritkább, mint a porfiritek-

nék Az alapanyag klorittá változott epidotkiválás -mellett. Ahol
a kvarcosodás ersebb, ott az elmeszesedés csekélyebb mérték,
ami a kalcitreliktumok alapján utólagosnak látszik, a kovasav
eltoló hatására vezethet vissza. Igen fontos elváltozási mód a

diabázoknál az amfibolosodás (aktinolit-. tremolit-, urálit-kép-

zdés). Más elváltoztató hatások történtek tehát a diabázoknál,
ami a különböz korra utalhat.

A diabáztufák sokkal ersebben mutatják a dinamikai,
valamint ezzel összekötött, vagy független vegyi elváltoztató
hatásokat (Szárazvölgyben).

DIABÁZFAJTÁK: Uralkodik a diabázporfirit, fleg a dia-

bázcs (spilites) alapanyagú. Nem porfiros szpilit ritkaság, pl a
hollóslápai elfordulás. A szpilitporfiritekjiagyon srítek. Közöt-
tük nagydbbszem, az ofitoslhoz. közelálló ofitporfirit is van.
Ritka az cfit. Itt meg kell különböztetnünk savanyúbb és házi-
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sosabb típust is, bár a normális típus uralkodik túlnyomóan
Lávapadokban váltakoznak a Kisdélfok sziklatöanegében, vala-
mint Kiskxíthegy diabázában is. Diabázporfirit-niandulak több
helyütt elfordul.

A diabázfajtáknak egymáshoz viszonyított helyzetére, az
elfordulások mai, összegyrt, összeszakadozott és részben elta-

kart állapotban, biztos következtetéseket vonni . alig lehet.

A megfigyelhet részletek alapján mégis úgy túnik fel, hogy
az elfordulások egymással váltakozó láva- és tufarétegekbl
épültek fel. A salakos, mandulaköves részek a lávapadoknak
DXy-i oldalán vannak. A diabázt átszel kivarcit- és aplit-telé-

rek késbbi származásúak, hiszen már elváltozott diabázrésze-
ket zárnak magukba.

KÜLS MEGJELENÉS: A tömeges diabázok, kevés kivé-
tellel, palás szerkezetek. A palásság síkja egybeesik az eredeti
folyási iránnyal, tehát helyenként megfelel a lávafolyás irá-

nyának. Ahol a palásság gyengén kifejezett, vagy elmosódott,
gömbös elválás is van. A diabáztufáknál tranzverzális palássá-
got ritkán találunk, ami a porfirittufáknál gyakori.

DIAfíAZPORFIRIT: E területen uralkodó a diabázporfirit,
a nem porfiros szpilit és az ofit szói*ványos fáciensnek látszik.

Ezek egymástól csak a szerkezetben és olykor az eredeti ásvá-
nyoknak (plagicklász, augit) egymáshoz való viszonyában
különböznek.

A diabázporfiritek alapanyaga a fejldésnek igen sok foko-
zatát mutatja, az üvegtl a meglehets nagyszem, teljesen
kristályos állapotig. Teljesen üveges rész ritka, a hipokristályos
alapanyag gyakori, de bven van kristályos szövet is.

Az át nem változott üveg világosbarna, ritkábban sötét-

szürke. Üvegrészek csak egyes kisebb foltok, a kloritos, agyagos,
kalcitos termékekkel borított, átalakult részek között vannak.
Az üvegben barna és fekete pontszer részek olykor egy irány-
ban rendezkednek és .talán az eredeti folyás irányát jelzik.

Az alapanyag plagxoklásza lemezes, lécalakú vagy izomet-
rikus, xenomorf szemcse és földpát. Némelyek olykor a por-
firosan kivált földpátok hosszúságát is fölülmúlják. A pla-
gioklász mikrolitok rendesen albit, ritkán karlsbadi ikrek. Gyak-
ran görbültek, elsötétedésiik hullámos, olykor darabokra is szét-

törtek. Andezin- és labrador-sorozatúak, de vannak köztük oli-

goklász felé hajlók is. Észlelésem, hogy az alapanyag, valamint
a porfiros föl dpátoknál a fajta nem függ a kzet férni kus szili-

kátásvány tartalmától. Egyes esetekben a sok augitot (és klori-

tot) tartalmazó kzetek alapanyagában savanyú andezin ész-

lelhet, míg a túlnyomóan plagioklászokból álló kzetekben
bázisos lalbrador van. .

Az alapanyag átalakulása: a másodlagos ásványok min-
sége és egymáshoz viszonyított mennyisége nagyon változatos.

Vannak kzetek, melyekben az alapanyag túlnyomóan földpá-
tosan alakult át, így a savanyúbb típusú dlLabázoknál; máshol
túlnyomóan kloritosan változott át, mint a bázisosabb tagoknál,
ezekkel társulnak a kalcitos, epidotos, kaolinos, titanitos és sze-

ricites termékek. Gyakori az agyagos átalakulás, a szokott

kísér ásványokkal (kaolin, szeriéit, epidot stb.). Egyes kzetek-
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ben az átalakulás minsége foltosán változik, máshol egyenletes.
A kabátos elváltozás mindig az alapanyagnak csak bizonyos
részeit érinti.

A plagioklászmikrolitok többnyire fokozatosan mennek át

a porfiros kristályokba. A panxenomorf izometrikus szemesé*
alapanyagé diabázokban nincs átmenet a mikrolitokból a por-
firosokba. A jwrfiros plagioklászok az andezintl egészen a láb -

radorbytownitig (Abcn—40 ) változnak, de a labrador uralkodik
Többszörös-álhit, karlsbadi, ritkábbak a periklin ikrek. A pla-
gioklászok olykor korrodáltak és alapanyagzárványokat tartal-

maznak, melyek zónásan, vagy bizonyos irányokban rendezd-
tek. Zónás kiképzdés ritka és kevés zónából alakul. Elsötétedé-
síik, különösen a szárazvölgyi és kiskút i kzetekben, ahol a pré-

selés hatására ikersávjaik elgörbültek, hullámos. Egyes kristá-

lyok össze is törtek. A porfiros plagioklászoknak legfontosabb
elváltozása terméke a kaiéit, szeriéit, agyag, kaolin és epidot.

Egyes bázisos diabázokban, az augit telejsen üde, a plagioklász

tökéletesen elváltozott és pedig a pirites kzetekben kalcittá és

kvarccá alakult, azokban, melyeknek augitja uralitosodni kezd,

fleg szerieitté változott.

Az alapanyag augitja kétféle: a savanyúbb és a normális
diabázporfiritben világossárga, majdnem színtelen, a bázisosak-
ban a halványsárga mellett a barna (ibolyás árnyalatú) az ural-

kodó, vagy egyedüli. Az augit alakja általában vékony, oszlopos
vagy lécalakú, a pánxenomorf szemcsés alapanyagban szabály-
talan szemcsék. A barna és ibolyásbarna augitmikrolit rende-
sen vékony oszlop.

A hollóslápai elfordulás kzeteiben az alapanyag jórésze
barna augit-kristályvázakból áll. melyek között leggyakoribb
a fúrtalak, a párhuzamos rostos vagy szétágazóan sugaras hal-
maz, ritkább a létra-, toll-alak. A kristályvázak tengelyében
olykor finom plagioklász! éc van- Egyes nagyobb kristályváza-
kat földpátlécek vagdalnak darabokra. Az alapanyag augitjá-
nak az elváltozása fleg kloritos és kalciíos, de gyakori az akti-

nölittá, vagy tremolittá való átalakulás is. Az endomorfkontakt
kzetekben az augit és a plagioklász elváltozásából epidot szár-
mazott, ugyanitt ia limonitos titán it is megjelenik.

Porfiros augit nem mindegyik diabázban van. Sok klorito-
sodott. A porfiros augitkristályok olykor a 6 mm nagyságot is

elérik: zömök oszlopok, részben halványsárgák, részben barna-
színek, néha ibolyás árnyalattal és üdék. A savanyúbb diabáz-
porfiritekben rendes a diopszidaugit. A halványsárga és barna
augit ugyanabban a kzetben is elfordul. Az augitok alakja
többnyire automorf. A földpátkristályok küls részében zömök
barna augitszemek találhatók. Az augitkristályok széleihez
gyakran földpátiemezek simulnak. A porfiros augit egy része
egyids a plagiokl ásszal. A (100) szerinti iker ritka. A zónás
szerkezet gyakori. A barna augitoknál gyakori a homokórás
szerkezet. A halványsárga augitnak a fi irányában néha bar-
nás árnyalata van, több mérés középértéke szerint a legnagyobb
kettstörési szín i-^-fi) 0.026, Y : c = 46° körül van. A barna és

ibolyásbarna augit igen gyengén pleokroizmust árul el. A /



középért éke = 1,730, legnagyobb kettstörése = 0,027, 7 : e.

max. 4S fc

. A legtöbb barna augitkristály csak a y és a-ra mer-
leges metszetek övében sötétedik el, míg hosszanti lapjával ( I fi)

párhuzamosán sajátságos kékes és barnás anomális kettstörési
színeket mutat.

Az amfibolosodás a porti ros augitnál gyakori jelenség, de
nem olyan nagyfokú, mint a kloritosodás. A barna augitos kze-
tekben, a kloritosodás kezd szakában a küls részen még több-
ször fel lehet fedezni a bomlani kezd rostos amfibolt is. Olykor
a másodlagos amfibol már teljesen klorittá vált, amidn a bels
részen még mindig van augitreliktum. viszont van olyan eset is,

amidn az augit küls részein amfibolosodik, vTagy éppen rostos
anifibollal van körülvéve, bels részén pedig kloritosodásnak
indult. A halványszín augit kalcitosodása gyakori, de szárma-
zik kalcit a barna és ibolyásbarna augitból is.

A legersebben elváltozott augitban, elváltozási termékei-
ben limonit is van. A porfiros augit jóval üdébb, mint az aiígit-

mikrolit, a porfirosok közül is a barna és ibolyásbarna az
üdébb.

Az elváltozásból származott amfibol csak nagyon ritkán
egybefügg urálit, legtöbbször rostos aktinlit és tremolit. Az
urálit még akkor is, ha nagyjában egybefügg lemeznek látszik,

rendesen különbözen orientált részekbl áll. Halvány sárgás-
zöld, csak ritkán mutat élénkebb pleokroizmust: a = halvány
zöldessárga, fi = zöld, 7 = zöld, kékeszöld szín. A rostos

amfibol legtöbbször igen halványzöld aktinlit, éppen úgy, mint
a teljesen színtelen tremolit: ecsetszerleg szétágazó vágj- pár-
huzamos rostos halmaz. Az aktinlit pleokroizmusa csak
helyenként észrevehet: « = igen-igen halvány zöldessárga,
majdnem színtelen, $ és 7 — halványzöld. A legélénkebb szín
aktinolitot a barna augitos kzetekben találtam.

A kaleitzár vány fészkekben jelenik meg augitban. A klorit

legtöbb esetben a pennin, szórványos a klinoklór, ritka a ripido-

lit és a delesszit. A ripidolit 7-ja néha vereses sárga. Az epidot
legnagyobb része pisztacit, mely (Hollóslápa) köretében élén-

kebb pleokroizmust is mutat: a = igen halványsárga, színtelen,

d = citromsárga. 7 = zöldesbarna. Gyakori a klinozoizit is.

Üde olivin nincs ezekben a diabázporfiritekben, ellenben a

Lustavölgy kzetében olyan pszeudomorfózát találtam, melynek
alakja olivinre vall. A zömök kristályformát szerpentin tölti ki,

mely krizotil, de vannak bennük amfibolszálacskák (pitit) is.

Némely pszeudomorfózát csak a finom pilitszálacskák töltenek

ki Hég kevés vasérc, azután klorit van bennük.

A szórványos biot.it olyan viszonyok között fordul el, hogy
utólagos ásványnak is lehet tartani: hajlongó lemeze a palás-

sággal párhuzamos kloritsávokban, azok szélein, de külön is el-
fordul. Pleoklorizmusa ers: 7 színe néha barna vagy sötét-

barna, néha narancssárga, « színe világosbarna, néha majdnem
színtelen. Egytengelynek látszik.

A vasérc majdnem mindenütt elváltozott, helyenként limo-
nitos hematit lemez is elfordul. A magnetit ritka. Az xlmenit-
bl származó leukoxénhalmazok gyakoriak. Több kzetben, mely-



ben ers kloritképzdés, pirít fordul el szemcséikben, zsinórok-
ban, limonitosodó állapotban. Apafit prizmás kristálya igen

ritka.

A mandulák anyaga fleg kaleit, de klorit és epidot is talál-

ható. A kaiéit néfha kristályokban, máshol halmazokban talál-

ható.
Pdiner Ödön vegyészmérnök szíves elemzései alapján a

kzetfajták a következk:
1. Szpilitporfirit, a Kisdélfok sziklatömegének egyik láva-

padjában uralkodó típusú, világosabb kékeszöld szín kzet.
Volummetrikus összetétele: porfiros plagioklász (Ab-i.i—48 )

=
18%, porf. augit = 4%, alapanyaga = 78%. Az alapanyag ural-
kodókig plagioklászból áll (egyesek Ab52), ezenkívül kevés
augit, vasérc és kloritos, szericites rész van benne. (Az elváltc-

zási termékeket, melyek nem pszeudomorfózák, az alapanyaghoz
vettem.) A vegyi értékek a következk:

Eredeti Niggli Becke, Marchet, CIPW
elemzés : értékei : Tröger értékei : értékei:

SiO» 48,00 si 117 6 34 or 6,45

Ti0 2 2.89 al 25.5 V 50 ab 26,04
ALÓ, 17,94 fin 40.6 f 34 an 31,86
Fe,0, 3,63 c 25 di 19,17

FeO 4,19 alk 9 Is 0,73 ol 2,82

MnO 0,27 k 0,18 fs 0,41 mt 5,27

MgO 6,72 mg 0,61 qs 0,14 il 5,49

CaO 9,60 ti 5,2 ap 0,55

Ka 20 3.08 P 0,2 az 0,55 II". 5,4(3) . 4

K 20 1,09 m 4 L % 0.51

p.o. 0,24

H,0+
2,01

H,0 0,11

99.77 Fajsúly = 2,794

Az elemzésbl látjuk, hogy ez a normáltípus a bázisosabbak
közé tartozik. Feltn a titán nagy mennyisége. Hasonlít e

kzet a Bhkkhegység déli részén az ortáslhegyi nagy kbányában
feltárt diabázporfirithez. Az ortási diabázban a vasoxidok meny-
nyisége jóival nagyobb, míg a Ti-, Ca-, és Mg-oxidok mennyisége
és alkálviszonya kisebb.

Az Osann-féle értékek alapján a háromszögben a 68. plagio-

klászbazalttal (Crater Peak) esik majdnem egy 'helyre, de az /

értéke miatt attól kissé az F sarok felé. Kovasavhányadosa (k)

jóval kisebb, mint a rokon kzeté. A Niggli-féle számok alapján
gabbródioritos magmacsoportban a 18. noritdió ríttál (Tripyra-
mid Mt) egyezik, de a si, c és k értékek tekintetében radaui
gabbrólioz még közelebb áll. Ha a Niggli -féle magmák elemzé-
seit a Becke-féle értékekbe, vagy akár a Marciiét- és Tröger-
fele értékekbe számítjuk át és ezekkel hasonlítjuk össze, azonos
eredményt kapunk, báriha a Marchet-féle értékeknél a qs, a
Tröger-íé\e értékek közül az alkáliviszony (k) és a savanyúsági
szám (az) tekintetében a gabbró felé közeledik. CTPW rendszer-
ben a hessos szubrangba jut.
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A lillafüredi Létrásrét DNy-i oldalán a disznóskúti erd-
részben hasonló diabáz fordul el, mely abban különbözik a szá-
razvölgyi diabázporfirittl, hogy nem porfiros, nagyobbszem,
nincsen annyira összepréselve' és üde ilmenit is van benne.
Vegyileg valamivel savanyúbb, mint a szárazvölgyi.

2. Diabásporfirit a Kisdél aljáról. Sötét szürkészöld, pados
elválásé kzet. Térfogati összetétele: porfiros plagioklász
(Ab48—50) 12%, barna és ibolyásbarna augit 8%, alapanyag
80%. Az alapanyagban uralkodik a plagioklász, de sok az
augit is.

Eredeti
elemzés

:

Niggli
értékei

:

1. 2.

Becke, Marciiét,
Tröger értékei:

1. 2.

CIWP
értékei:

SiO* 43,50 si 105 99 í 31 £ 29 or 4,23
Ti0 2 2,19 al 22,5 21 v 40 *7 46 ab 28,03
A1 20 3 15.69 fm 50 45 £ 27 £ 34 an 25,77
Fe sO, 3,15 c 18,5 25,5 Is 0,77 0,75 di 7,11

FeO 6,80 alk 9 8,5 qs 0,29 0,35 ol 7,00
MnO 0,19 k 0,12 0.12 az 0.52 0,50 ms 10,49
MgO 1,10 mg 0,58 0,58 L % 0,45 0,42 il 4,17

CaO 10,40 m 3 4 mt 4,57

Na 20 3,30 ti 3,9 3,7 ap 0,27
KsO 0,71 p 0.1 0,1 cc 5,32

P20-, 0,12 111(111.5.3.(4). 4/5

H-0 + 2,61 -

H20 — 0,65 1. oszlopban a kaiéit levonása után kiszámított értékek vannak, a

COo 2,34 2. oszlopban az eredeti elemzés alapján számított értékek.

99.42 Fajsúly = 2,964

A fentebb tárgyalt szpilitporfirithez hasonló, különösen ha
a kaiéit levonásával számítjuk ki az értékeket. A CO-rnek meg-
felel CaO-t azért számítottam le, mert bizonyos, hogy a kálcit-

anyagnak legalább is legnagyobb része utólagosan került a

kzetbe, másrészrl pedig nem mindig lehet kimutatni, hogy
pontosan mennyi ez az utólagos kaiéit és mennyi az elváltozás-

ból ered. Az elbbi típustól még a legnagyobb eltérést találjuk

a Niggli-féle kovasavszám (si) és a kvarcszám (qz), a Marchet-
téle kvarc- (qs) és a maiitok kovasavrészesedése (fs) tekinteté-

ben.

Az átszámított értékek szerint Osann háromszögében a

64. plagioklázbazalt (Vogelsang) mellé, a Becke-iéle dodeka-
éderes vetítésnél a gabbró-gabbródiorit csoport közé kerül.

Niggli értékei alapján a gabbroidális magmában a 9. olivin-

gabbróval (Haystack) egyezik meg leginkább, Marciiét és Trö-
ger értékei alapján szintén a Niggli-féle gabbró-csoporttal
mutat rokonságot, de kisebb kovasavtartalomban tér el.

SZPIL1TDIABAZOK: Neon porfiros szpilitdiabázt arány-
lag kevés helyen találtam és közöttük kevés az aránylag üde
kzet. A Szárazvölgyben Kisdél aljában és a Hollóslápa oldalá-
ban, továbbá az újhutai út 45 nt-es szakaszán, végül a Lusta-
völgyben találni ilyet.



Zöldszín kzetek, melyek közül a hollóslápaiak tömegesek,
a szárazvölgyiek és a kiscléliek ersen préseltek. Sók közöttük a
mandulaköves. Szerkezetük jellemzen szpilites. A vékony föld-
pút- és augitkristályok hosszúsága 3 mrn-ig emelkedik és olykor
sugaras csomókat alkotnak együtt, vagy külön is. Gyakran
alkotnak kristályvázszer görbült, vagy töredezett lemezeket.
Nagyjában egyidsek, de helyenként a földpát régebbi kiválás.

A plagioklász általában elváltozott, fleg labradorandezinek
(Abö2—:a) de a haMóslápai szpilitben ersen házi sós (Ab4«-ig) is

van. Az augit halványsárga, barnás árnyalattal, részben söt'é-

tebb szürkésbarna, ibolyásbarna. Ez utóbbiak gyakran homok-
órás szerkezetek és üdék. A plagioklász és augit viszonylagos
mennyisége változó, hol az egyik, hol a másik uralkodó. Az augit-

ós földpátkristályok közeit átalakulási termékek finom halmazai
töltik ki, amelyek talán az eredeti üvegbl (?) származtak.

Egyes kzetekben (Lustavölgy, újhutai út) olyan gömböly
vagy szögletes szerpentines pszeudomorfózák vanrvik, melyek-
nek alakja olivinre vall. Mennyisége általában kevés. Helyen-
ként barnásán áttetsz spinellszemecskék vannak benne. Az
Újhutai út 45 m spilitben az augittal együtt kevés barna amfi-
bol található, alacsony pleokroizmussal: a = sárgásbarna. /5 =
barna, y — sötétbarna. Megjelenésében hasonló az augithoz. Nelha
az aktinolit is hasonló szín, ha nem is ilyen ersen barna. Vas-
érc majdnem teljesen elváltozott, elváltozás! termékek nagyobb
része leukoxén, de van hematit és limonit is, az ilmenitbl, a

magnetitbl és piritbl csak igen apró reliktumok maradtak.
Egyéb elváltozási termékek ugyanazok, mint a diabázporfi-

ritekben, ugyanaz a mandulák anyaga is.

A megelemzett és legüdébb szpilit, a Hollóslápa oldalából,
az újhutai út 125 m-rl való. Tömeges, sötét zöldesszürke, tömör
kzet. Összetétele: plagioklász (Ab42—46) 52%, barna augit =-28%,
szerpentin pszeudomorfózák (olivin [?]) 4%, amfibol és érc leu-

koxénnel együtt = 5%, a kzetben eloszlott elváltozási ter-

mék - 11%.
következk:

Az elemzési adatok és az átszámított értékek a

Eredeti
,

Niggli Becke, Marciiét, CIWP
el emzés

:

értékei: Tröger értékei: értékei:

SiO* 46,20 si 108 135 ab 29,08
TiO» 2,02 al 24,5 v 43 an 33,08

A120 3 17,80 fm 46 £ 29 ks 3,14
Fe.Oa 2,36 C 19 Is 0,84 di 8,84
FeO 5,77 alk 10,5 fs 0,47 ol 14,50
MnO 0,19 K 0,26 qs — 0,31 mt 3,41
MgO
CaO

8,56

7.59

mg 0.65

m 3

az 0,52

L % 0.49

il 3,83

Na.U 3,44

K 20 1.92

P^O; nyom
H,CT 2,90

H,0 0,54

ti 3,5 II(III). 5,3". 4

99,29 Faj súlya: 2. 896
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Figyelemreméltó az alkálink, különösen a kálium nagy
mennyisége, amely utóbbi talán a szericitesedésre vezethet
vissza. Alapvet vegyi különbség ez a Bükk déli részén.
Szarvask vidékén található egyébként hasonló diabázokkal
szemben, melyekre különösen a K-oxid feltnen kis mennyi-
sége jellemz. Osann rendszerében a 64. plagioklász-bazalttal
(Allertshausen) esik pontosan egy helyre, bárha a sor, a káli
nagy mennyisége miatt más. Niggli rendszerében a gabbródio-
rotos és a gabbrómagma csoportba tartozik; a koncentrációs
tetraéderben a 19. Gabbrödiorithoz (Engadin) és a 8. gabrró-
bazalt középért ékéhez esik legközelebb. A Becke-féle kocka-
vetítésnél a gabbróhoz esik legközelebb, így a dodekaéder (011)

Ipoan is, míg a Niggli-féle magmák közül Becke értékei alapján
közópúton van a gabbródioritos és a norm- gabbroidális mag-
mák között. Tröger értékei alapján a Niggli- féle gabbródioritok
közé tartozik. A CSPW-rendszerben a fentebb megjelölt ncuna-
tív ásványok alapján a vhessos“ szubrangba kerül, ami sokkal
inkább megfelel a kzet jellegének, mint az ortoklász kiszámí-
tása esetén az „andos“ szubrang.

OFITDIABÁZOK: A leírt diabázoknál nagyobbszemü,
mélyebb típusú, határozottan ofitos szerkezet -diabáz, kevés
helyen, így a Ivisdélfok sziklacsoportjának egyes láva padjai-
ban, a Szárazvölgy északi oldalán és a Kiskút-hegy déli végén,
közel a Szinvaírráshoz fordul el.

Sötét kékeszöld, zöldesszürke aprószemcsés kzetek, általá-

ban bázisosab típusok. Szemnagyságuk, ha egyenletes, *átiag
1—3 mm körül van. gyakran a porfirosba hajló azonban.

Ásványos alkotás tekintetében megegyezik az elbbiekkel,
uralkodó ásványai: plagiokiász és augit. Plagioklásza, az ande-
zintl a labradorbytownitig, lemezes-oszlopos kifejldést). Hal-
ványsárga, világosbarna és ibolyásbarna augitja sokszor homok-
órás, de rendes zónás szerkezetet is mutat. Iker összenövés az

(100) szerint gyakori. Egybefügg kristályait gyakran a föld-

pátok részekre vagdalják. Elváltozási termékeiben titanit és

epidot, rostos amfibol is megtalálható. Kevés barna amfibol,
barna biotit-]emez található még, ez utóbbiak az elváltozott vas-
ércek mellett, limonit és leukoxén társaságában vannak.

DIABÁZTUFAK: A Kisdél-—Kerek—Kiskút-hegyek diabáz-
sávjának uralkodó kzete a diabáztufa, de a Kisdél DNy-i sar-

kában is elfordul.
Vékonypalás, néha leveles kzetek, gyakran gyenge zsír-

fénnyel. Színük különböz zöld. Szabad szemmel sötétzöld klorit-
lemezek, fehéres földpátfoltok, piritcsomók, helyenként véko-
nyabb-vastagább kalciterek, mészkzárványok és fehéres a pl i-

terek láthatók bennp.

Összetételük és szerkezetük nagyon változatos. Nagyobb
része aprószem agglomerátuniós tufa, van közöttük ásvány-
tufa is, st -eredetileg talán hamutufa is, bárha az elváltozás
következtében a hamuszerkezet teljesen eltnt. A különböz
tufák vékony rétegekben váltakoznak egymással. Az eredeti
rétegezés ia paJássággal többnyire egybeesik.
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Ersen el meszesed tek, vagy kloritosodtak, a szeriéitesedés
ritkán jelentékeny. Falkotórószük a plagioklász (Lakra'dór) és
augit. Elváltozási termékek ugyanazok, mint tömeges kzeteik-
nél. néhol ers alMtosodás járul hozzá.

A Kiskút oldalában, a forrás felett, a diabáztufarétegek
vékony mészkrétegekkel váltakoznak. E tufák fínomszem,
kloritos kötanyagában kvarcos kalclthalmazok, szericites föld-

páttörediék, augit, epiidot és lümonitos titanit van. Ugyanitt egy
másik tufarétegben, a Kiskút oldalán, a forrás felett, a likacso-

kat víztiszta albitkristálykák töltik ki.

A Szárazvölgy 20 m-es szakaszán, a finom apliterekkel
átsztt tufa kloritos kötanyagában, tremolit és aktinolit, nagy
augitszemek, epidot és titanit van.

A Szárazvölgy 270 m-ér] való tufa lencsés szerkezet és a
lencsék anyaga fleg diabáz és diabázporfirit-töredék.

A Szárazvölgyben, feljebb (1028—1105 m-ig) salakos tufák
vannak. A feketeszín salakos részek nem függenek mindenütt
össze, közöttük szericites plagioklász, nagyobb titanit-, klorit-,

aktinolit-, epidot- és kalcithalmazok foglalnak helyet. Maga a
kötanyag újonnan képzdött apró földpátpelyhek halmazaiból
és kloritból áll. A salak üregeit kvarc tölti ki. A titanitesomók
közepén xenomorf titanitkristály van, melyet radiálisán
elhelyezkedett titaniíszemek -vesznek körül. Némely titanit

pleukroos: a % igen halványsárga, néha színtelen, f> = sárga,

y = sárgásvörös.

MELAFIR: A tárgyalt területen melafirnak minsül kzet
is van. Így a Szárazvölgy elején, a Kisdél sziklacsoportjainak
diabázporfiritpadjai között, valamint a Kiskút-hegy alsó részén,
a Kiskút-gerinc felé menet. Távolabb délre, az újhutai lítlioz

közel, a régi kfejt mellett, az újhutai út feltárásában, a
Hollóslápa oldalán felbukkanó egyik sziklatömb anyaga szin-

tén melafir. Itt a mandulak sem ritka. A melafir összes ineny-
nyisége a diabázporfiritekéhez mérve, melyek között találtam,
csekély. Ügy tnik fel, mintha a melafir a diabázporfiritnak
porfiros, augitban dús fáciese lenne.

Általában szürkészöld tömeges, vagy vékonypalás kzet.
Szerkezete változó. Vannak porfirosok (Kisdél, Kiskút), ame-
lyeknél az alapanyagot kloritból, újonnan képzdött földpát-
pelyhehbl, kaolinból, szericitbl álló rendkívüli finom anyag
(eredetileg talán üveg) alkotja. A beágyazások: apró, lécalakú
plagioklászok, vékony augit'oszlopok, aktinolittal, tremolittal

együtt. Az alapanyag mennyisége ezeknél 67—80% között vál-
takozik.

Az újihutai út mellett, a Hollóslápa és a Nagydéllápa aljá-

nak némely kzetei kevésbé porfirosak. Ezekben az alapanyag
plagioklászJból, barna és ibolyásbarna augitból áll. Mikroszkópi
képben némely lamprofirhoz hasonlítanak.

A porfiros ásványok mennyisége általában kevés, csak a
Kiskút kzetében sok: néha 5 mm nagyságúak is vannak.
Köztük többnyire az augit uralkodik, olykor az egyedüli por-
firos ásvány. Többnyire automorf, színe halványsárga, vagy
halványbarna, míg Nagydéllápa és Hollóslápa kzeteiben
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ibolyásbarna. Alakja zömök oszlop. Az ibolyásbarna augit
homokórás szerkezet, míg a halványsárgás szintieknél zónás
szerkezet is elfordul. Az (100) szerinti ikerösszenövés ritka. Az
augitkristályok végein néhol rostos amfiból képzdött, st olykor
az egész iiristály azzá alakult, máshol kloritosodott.

A kevés porfiros plagioklász ersebben elváltozott, mint az
augit, egyes kzetekben nincs is üde földpát, st még reliktum
>em, fleg szerieites, kalcitos, földpátos (albit ?). A f elváltozás':

mód szinte lávapadként ugyanazon a helyen is változik. Külö-
nösen Kisdél alsó sziklatömegében. A különböz elváltozáséi

porfiros földpátokat tartalmazó lávapadok között, bár ritkán
üde földpátos lávapadok is vannak. Összetételük a labrador-
andezintl a bytownitig változik, míg a kerekhegyi, a porfirit

felé közeled kzetekben andezin is elfordul.
A Hollóslápa kzetében apróbb-nagyobb szerpentin- (kri-

zotil-) halmazok vannak, klorittal együtt, talán olivinnek az
elváltozási termékei. Magnetit igen kevés, azok maradványa is

hematitos. Kevés pirít is van benne, de meglehets sok a titani-

tos limonit.

Az alábbi elemzés az újhutai út legalsó részén telepített

kfejtbl való melal'ir. Meglehets sok -benne a mészkövekbl
beszivárgott kaiéit. A porfiros augit mennyisége 12%, a por
firos földpáté (Ab-u—4e) 4%, az alapanyag 84%. Az alapanyag
nagyobb része itt-ott szerieites plagioklászból, kisebb része

barna és ibolyásbarna augitból áll, melyekhez vasérc és másod-
lagos ásványok járulnak. Az átszámításnál, a kaiéit értékének
megfelel CaO — itt is levonásba került. A 2. oszlop az eredeti

elemzés alapján számított értékeket mutatja.

Eredeti
elemzés:

Niggli
elemzés
1 . 2.

Beeké, Marehet,
Tröger értékei:

1. 2.

CIPW
értékei:

Si0 2 42,00 si 101 90 s 35 31 or 7,23

TiO» 1,57 al 25,5 23 v 45 51 ab 20,80

A1 s0 3 18.11 fm 45,5 40 C 29 37 an 30.58

FeXh 1.02 C 19.5 28.5 l.s 0,88 0,88 C 1.05

FeO 5,52 alk 9,5 8.5 fs—0,48 -0,60 di 3,63

MnO 0-29 K 0.38 0.38 qs 0,36 0.48 ks 2.31

MgO 8,74 mg 0.69 0,70 az 0,51 0.48 ol 20,33

CaO 12.35 m 3 5 L % 0,51 0,46 mt 1.48

Xa,0 2.46 ti 3,1 2,5 il 2.98

K-Ö 2,38 ap 0.07

P.O-, 0,03 ce 8,55

h 2o- 1.92

H,0~ 0.47 III(II).5. ”4.

CO- 3,76 Fajsúly = 2,917

A C0 2 mennyisége a beszivárgott kaiéit nagy szerepére
utal. A kzettömeg különböz helyérl készített, vékony csiszo-

latokban végzett mérések alapján, u kaiéit mennyisége közép-
számban 4%. A megelemzett kzetdarabkákban tehát több
kaiéit került, mint a kzet átlagos kaleitmennyisége, talán

kaleitmandula, vagy ér volt a megelemzett darabkában. Az



átszámítási eredmények alapján Osann rendszerében 92. kinne-
dialbáz (Kinnekülle) mellé jut, A igglinél a norrn. gab'bró és a
pirox. h. gab'bró magmacsoportok közé esik, leginkább az utóbbi
csoportba tartozó 4. olivingabbróval egyezik. Becke, Marciiét és

Tröger-ié\e értékek szintén ezt a helyet mutatják.

GABBRÚ: A diabázporfiritekben mutatkozó sokféle zárvány
között a Szárazvölgy torkolatától DNy-ra 22 m-re gaibbró-
zárványok is vannak, amelyek a Szárazvölgy -több helyén is

megtalálhatók.
A zárványok átlag 3 nim-es széles íbldpátlemezekbl és

szabálytalan alakú klorifhalmazokból állanak. A földipátok
labrador és bytownit sorozatú földpátra vallanak. A klorit-

pszeudomorfózából az eredeti femikus ásványra következtetni
nem léket. A klorit: pennin, benne vasérc- és finom leukoxén-
vonalak vannak. Kevés hematitos magnetit- és nagy ilmenit-
szemcsékre valló leukoxén-pszeudomorfózák találhatók még
benne.

KVARC1T- ÉS APLITEREK ÉS TELÉREK: A tiszta aplit-

erek és telérek legfeljebb 15 cm vastagok. A préselt anyakzet-
ben olykor csak kisebb-nagyobb fészkek alakjában jelennek
meg. A kvarcittelérek vastagabbak, max. 3 dm, de csak ritkán
nagyobb kiterjedésék. Hamar megsznnek vagy kiékülnek.
A vastag kvarcittelérek olykor aplittal társulnak, amikor az
aplitos rész a küls övét alkotja. Egyes esetekben úgy tnik
fel, mintha a kvarcit betóduló anyaga •hozta volna létre az
aplitos részt a diabáz földpátja felbontásával. Ilyen esetre gon-
dolok akkor, amikor az aplitos rész fleg álhitbl áll, melyhez
epidot járul. A kvarcittelórekben gyakori az epidot, 1.5 mm-es
automorf kristályai a diabáz felli oldalon gylnék meg, ahol
kabátos részek is vannak. Olykor az epidot aplittelérekben
jelenik meg, amikor az egész telérrész az itteni szarukövekhez
hasonló.

Az aplittelérek ásványai: földipát (az albittól az oligoklász-
undezinig), kevés klorit, érc-szemecskék, ritkán barna turmalin,

apalit és kvarc. A plagioklász mindig kataklasztos, de a kvarc-
szemek még ersebben mutatják a préselés hatását. Mind az
aplit-, mind a kvarcittelérek meglehetsen sok diablázanyagot
tartalmaznak.

A kvarcit-telérek kvarcanyaga szögletes, izometrikus, rit-

kábban hosszúkás. Egyes telérekben gyakori a kaiéit, melynek
tiszta, nagy xenomorf szemcséi srn ikersávozottak és kata-
klasztosak. Elszórva a földpátszemcsék, vagy halmazok is talál-

hatók e telérekben.

SZARUKÖVEK: A diabázokkal érintkez mészkövek közül
a diabázba bekerült darabok szenvedték a legersebb átalaku-
lást, bár helyenként a diabázzal közvetlenül érintkez mészk
is mutatja. Az átalakulás jórészben csak az átkristályosoclás-

ban nyilvánul a határon.
A sötétszín vagy fekete mészk világosabb, olykor nagy-

szemcsés kzetté változott. A mészkzárványok a legtöbb
helyütt szaruköives mészkövek, vagy mészszilikát szarukövek
lettek, leglehets változatossággal. A leggyakoribban a kzet
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kalcitból és apróbb kvarcszemekböl áll. Egyik rendkívül finom
szemekbl álló kvarcban sok apró, antomorf kalcitkristály és
kisebb kal'cithalmaz van. Gyakoriak az epidotos szarukövek is,

melyek csak kalcitból, kvarcból és epidotból (pisztacit és
klinozoizit) álknaJk. Rendesen, de nem mindig a kaiéit uralko-
dik. Nagyszemek, olykor 10 mim szemnagyságot is elérnek,
ersen kataklázos szerkezetek. Az epidot antomorf, a kvarc
rendesen izometrikus, a kaiéit xenomorf. Különösen az apró'bb-
szemek, igen jó szaruköves szerkezetet mutatnak. A szaru-
kövekben itt-ott kevés földpátszem is van a Kisdélfok kzeté-
ben, a kvarcban rendkívül finom szillimanitszálakat -is ész-
leltem.

Összefoglalás.

A Szinva-szoros diaibáza réteges vulkán maradványa, vál-
takozó láva- és tufarétegekbl, melyek oldalnyomástól ersen
préseltek, meredeken felállítottak és meglehetsen átalakultak.
Utóvulkáni hatások is észlelhetk. A diabáz legnagyobb része
jellegzetes kiömlési fajta: diabázporfirit és szpilit, csak igen

.
kevés a valamivel mélyebb típust képvisel ofitos szemcsés
diabáz. Mélységi zárványaik a mélységben gab'bróid kzetekkel
való összefüggésre utalnak. Érintkezési határuk a sötétszín
alsótriász mészkövén nem nagy, fleg csak a letört és a láváiba
került darabokon észlelhet.

„Mindenért, ami ebbén az országban politikai, gazdasági,

kulturális téren történik, mi vagyunk a felelsek. Minél jobban

átérezzük ezt a felelsséget, minél jobban áthatja ez a felelsség-

érzet mindennapi munkánkat, annál jobban tudjuk elvégezni a

reánk háruló feladatokat .
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