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AZ ALSÓBAGOLYHEGY KVARCPORFIRJA A BÜKKHEGYSÉGBEN
f

SZENTPÉTERY ZSIGMOND

Bükkszentkeresz t és Bükkszentl ászló borsodmegyei községek közt emelked
Alsóbagolyhegy K-i nagyobb része triász mészkbl áll, de a csúcstól E-ra már meg-
jelenik a kvaícporfir. Szívós, kemény kzet, ami az itteni mészkvel együtt hasz-
nálva, jó útépít anyag.

A .kvarcportir az Alsóbagolyhegy E-i oldalán, keskeny sávban majdnem a

bükkszentkere6zti útig nyomozható. Szélessége változó. Kvarcporfirtufával, triász

mészkvel, az É-i oldalon poríirittufával érintkezik. A kvarcporfirtufa felé határa

nagyon elmosódott.

Tömeges fajták. Alkotásuk elég egyenletes. Legtöbbször egészen srek,
szórványos porfiros kvarc- ée földpát szemekkel. Olykor üvegesek, néhol tipikus

folyásos szövettel, viszont vannak nagyobb szemek is (a hegy É-i oldalán). A K-
kapu közelében elég gyakoriak a telérek, különösen a hegyrl É felé lefutó árok mel-

lett. A Dltfenyves nev helyen aplitos és pegmatitos telérek gyakoriak.

Préselés nyoma a tömeges kvarcponfiron csak kevésbbé látszik, bár néhol

ezek is palásak. Ersen látszik azonban a tufákon.

A kvarcporfir alapanyaga legnagyobbrészt felzites, mikrofelzites, ritkábban

nagyobb szem. Az üveges alapanyag legtöbb helyen átkristályosodott. Az üveg maga
színtelen, gyér fekete és barnás pontocskákat és pálcikaszer képzdményeket tar-

talmaz. A felzites részek -igen srek.
A szferolitos alapanyag már kissé nagyobb szem (bükkszentlászlói út szom-

szédságában) . A szferolitok anyaga földpát. Alakjuk gömbölvíí. néme'-vek e<?v köz-

pont körül csak 4, 6 vagy 8 sugárpamatból állanak, melyek közül 2—2 szemben áll

és nagyjában együtt sötétedik. Ezek a szferokristályok rendesen elég üde*, u.ykor

kevésbbé elváltozott földpátszemcsékbl, mint központból indulnak ki. A központ

valamivel gyengébb fénytörés, mint a szferolit; ez viszont sokkal gyengébb fény-

törés, mint a kvarc, 6t valamivel gyengébb a kanada-balzsaménál is. A szferolit

földpátja valószínleg albit, a központi földpáfszemek káliföldpát (ortoklász) -ból

állanak.

A granofiros szerkezet meglehets ritka. Többnyire az uralkodó felzitben van-

nak egyes granofirszemek vagy csomók, amelyek fokozatosan mennek át felzitbe.

A szemnagyság itt már rendesen nagyobb 0,1 mm-nél, a mikfogránitos szemcse-

féleségek pedig 0,3 mm-ti is elérnek. Jellegzetes mikrogránitos kvarcporért a Hsök-
forrása táján találtam. Szemcsenagysága általában nagyon egyenltlen, pár /u-os

mellett 0,3—0,5 mm-esek is vannak. Uralkodnak a nagyobb szem részek, de nagyság

és kifejldés tekintetében minden átmenet megvan a granofiroshoz. A meghatároz-

ható íöldpátok rtoldászok, részben mikropertitek. A mikropegmatiitos összenövés is

elfordul, melyben hol a kvarc, hol a földpát az alap. Albitosodás ritka.
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Az alapanyag földpátja részben szericitesedett. A mikrogránitos alapanyag

kvarcszemein is észlelhet némi feloldódás. Némely mirmekitben és mikropegmatit-

ban azonban üde maradt a földpát akkor is, amidn a kzet más részeiben már
elváltozott.

A porfiros kvarc és földpát mennyiségi viszonya nagyon változó. Egyes féle-

ségekben a kvarc, másokban a földpát uralkodik, st vannak olyanok is, "amelyek

egyes részeibl hiányzik a kvarc vagy a földpát.

A porfirkvarc, amennyiben nem oldódott fel ersen, b :piramis alakú, egyes

helyeken ers dinamikai hatásokat mutat (hullámos el6ötétedés, hasadékok, össze-

töredezés). A hasadékok leginkább az Róapoknak felelnek meg. De észlelhet az

ikersávo6sághoz hasonló csíkoltság is, amely leginkább egy, néhol 2, st 3 irányú.

A repedéseket limonit, máshol hematit tölti ki. A kvarcot — er6 kimaródásának
következtében — olykor szabályos felszívódási udvar veszi körül. Ez a felszívódási

udvar néha szabályos bipiramisos alakot mutat, a megmaradt bels rész ellenben

oszloppal kombinált piramisos alak. Olykor a porfirkvarcot növekedési udvar veszt

körül, amely bven tartalmaz parányi ferritszemcséket, szericitet stb.

A porfirkvarcban a gáz és folyadékzárványok ritkák. Ezek helyett parányi

szemeket és még parányibb kri6tálvkákból álló halmazokat találunk a különböz
alakú üregekben. Valószínleg ezekbe srsödött össze a folyadékzárvány anyaga
az idk folyamán.

A porfiros földpát nagysága 5 mm-t is elérhet, de átlagosan is nagyobb, mint

a porfirkvarcé. Legnagyobb része ortoklász, gyakran rendellenes optikai tulajdon-

ságokkal. Akad oligoklász is (pl. a Kkapu közelében).

A földpát sokszor roncsolt állapotú, nemcsak ersen préselt, de — fleg a

kimaródási mélyedésekbl kiindulva — darabokra is töredezett. Az automorf föl ci-

ptök legömbölyödött csúcsú vastag oszlopok. Az ortoklász majdnem kivétel nélkül

rmkropert'tes. A mikropertit-lemezek és orsók egyes esetekben valamivel ersebb

fénytörések, mint az ortoklász. A kvarcporfir-elfordulás É-i szélén olyan mikro-

pertitek is vannak, melyekben az ortoklásszal összeszövdött ikersávos plagioklász

ersebb fénytörése andezinre vall.

A oligoklász (Dltfenyves) rendesen magános kristályokat alkot itt-ott albit-

ikersávval. Egyes ersebben elváltozott kzetekben új al-bit is akad, amely mindig

parányi szericit-pikkelyeket tartalmaz. Az ersen préselt vagy utóvulkáni mködésre
elváltozott, pirites kvarcporfirokban a plagioklászból epidot vált ki; ugyancsak

epidot van ama részek íöldpátjában, amelyek közelében mészk-zárvány van. Itt-ott

klorit is behúzódott a repedésekbe.

Fénrkus ásványként csak biotit szerepel igen ritkán. Elváltozási terméke

pennin, néhol a ripidolit, mindkett tartalmaz rutiltket. A magnetit szintén csak

ritkaság, legnagyobb részt hematittá vagy limonittá változva. Automorf kristályos

halmazokban fordulnak el. A pirít-halmazok ugyancsak oxidálódtak. A boruló mag-

netit mellett néha t
:

tanit is akad. A cirkon zárvány a földpátban; egyes apatit-kris-

tálykákban központi csatorna van, folyadékzárvánnyal.

Az elfordulás szélein és. a telérek mellett itt-ott barna turmalin is elfordul.

A mészkvel való érintkezés határán epidot és gránátszemek is találhatók. A hatá-

ron a kvarcporfir egészen sr, a mészk kevéssel vagy jóval nagyobb szem.
Az érintkezési hatás azonban nem valami ers; nagyobb mészkzárványok csak

széleiken mutatnak elváltozásokat. Nagyobb mészkbeolvadások nem észlelhetk.

Azokban a vékony, felzites, részben kvarcitos nyúlványokban, melyeket a

kvarcporfir a mészkbe bocsátott, automorf karbonát R-ek vannak. Ezek a mészk-
zárványokból keletkeztek. Az R-ek valószínleg hasadási alakok.

3*
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Tekintetbe véve az itteni triászmészk, tömöttségét. ezeknek a szabályos
R-alakú maradványoknak jóval nagyobb volta változatos következtetésekre ad alkal-
mat. Bizonyos, hogy a kvarcporfir fiatalabb, mint a környékbeli ersen préseit
porfiritek, melyek pedig legalább részben fiatalabbak az itteni triász mészköveknél.
A porf:r:tek is gyakoroltak érintkezési hatást a mészkre, azt fleg átkristályosítot-
ták. Ezekbe az átkristályosodott, nagyobb szem mészkrészekbe is behatoltak a
kvarcporfir és kovasav injekciók, és azokból egyes lehasadt szemeket és halmazokat
magukba zártak. De a nagyobb zárványokban is láthatjuk ezt a 6zéthasadozást,
amidn az egyes hasadási alakokat vékonyát)b-vastagabb felzitanyag választja el

magától a bezárt mészkdarabtól.

A bizonyára már meglehetsen lehlt, ersen kovasavas vékony nyúlványok-
ban a lehasadt karbonátszemek részben megmaradtak, részben úgy szívódtak fel,

hogy a karbonátanyag feloldódva eltávozott, de az alak egészen jól megmaradt.
Érdekes még felemlíteni, hogy számos ilyen R-alakú maradványban sok por-

szer vafsérc, fleg limonit van. Eredetileg valamely vastartalmú karbonát (ankerit?

sziderit?) lehetett a bezárt ásvány. Némelyek teljes egészükben ellimonitosodtak,

másoknak csak a bels része változott át.

Megjegyzem, hogy a vidék mészköveit sok helyen, még az alsó és fels

Bagolyhegy kvarcporfir-elfordulásaitól távolabb es helyeken is (így a Ktsélhegyen

is) átjárják ilyen mikrofelzites, kvarcitos injekciók. Ezek hasonló hatást gyakorol-
'

tak a mészkre, mint a kvarcporfirból közvetlenül kiágazó ilyen részek. Ugyanitt

nagyban is látszik a mészk anyagának szétha6adozása a kovasavas anyag behato-

lási helyein.

Az Alsóbagolyhegy tömeges kvarcporfirjaira vonatkozólag Nemesné
Varga S. készített 2 elemzést.

1. Granofiros kvarcporfir, a Bagolyhegy csúcsától ÉNy-ra, közel a Dlt-

fenyveshez. Volummetrikus -adatai: alapanyag 86%, porfirkvarc 8%, porfiros íöld-

pát (ortoklász, mikropertites) 5%, egyéb 1%. Tömöttség 2,596.

2. Felzites kvarcporfir, Dltfenyves ÉK-i széle, vékony injekciókból. Vol:

alapanyag 90%, porf. kvarc 6%, porf. földpát (mikropertites rt.) 3%, egyéb 1%.
Tömöttség 2,580.

1 . 2 .

SiOt .
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A kovasav mennyisége tehát aránylag, nagy, az AI-, Mg- és AAz-oxidok meny-
nyisége kicsiny. Igen nagy a Fe oxidációs foka, amely az 1. sz.-nál 0,75, a 2. sz.-

nál 0,65.
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Az 1. sz. kvarcporfir az aplitgránitos magmatípushoz tartozik, habár a si

értéke magas. A Felsbagolyhegy kzeteivel összevetve, az ottani kálikvarcporfirok

csoportjába egészen jól beleillik, de a kovasav mennyisége itt is feltnen külön-

böz. Egyéb rokon-kzetek közül leginkább hasonlít egy nevadai riolithoz (Prof.

Pap. 99. p. 54—55.).

A 2. sz. injekciós jelleg kvarcporfir peracidit kzet, amely ersen közeledik

a vidéket áthálózó földpátkvarcitos kzetekhez. Az elemzéssel kimutatott C02-nek

megfelel kalcitot levontam a számításoknál, mert kalcitra, de még kalcitosodásra

sem akadtam a kzetbl készített vékonycsiszolatok egyikében sem. Ezért ezt a

kalcitot a kzettl idegennek tartom (mészkzárvány).

Kvarcitporfirtufa. A tufát nemcsak a kvarcporfir-elfordulások mellett, de

magában a kvarcporfirterületen is megtaláltam több apró foltban. így a csúcstól

északra az erdei út mellett, azután a Dltfenyves erdrészlet közelében, továbbá az

északi oldalon: a csúcs alatt jóval északra egy kis helyen, a meredeken álló, he-

lyenként nagyon zavart település triász mészk mellett is megtaláltam erser.

összegyrt, összepréselt állapotban.

A gyjtött tufák nagy részben elváltozott -szericites kzetek, mélyekben az

eredeti törmelékes szerkezet :s többször elmosódott. Vannak azonban mindegyikben

6zétpattanási formájú kvarcszemek, melyek jól mutatják a porfirkvarc egyes tulaj-

donságait. A porfiros ásványok töredékeit olykor szericit és kvarcöv veszi köri.

A földpátok közül anomális ortoklászt, a'.bitot és andezmoligoklászt 'sikerült meg-

határozni. Az albit utólagosnak látszik. A csekély mennyiség fémikus ásvány nyo

mait klorit jelzi. A vasérc is igen kevés. A finom kötanyag kvarc, szericit és kaolin

halmazává alakult.

A tufában lév kzetzárványok fleg porfirit- és mészkmorzsák, de találtam

k v a r c p or f i r -darabot is. A mészk teljesen olyan, mint a környékbeli triász

mészk, a porfiritek pedig, amennyiben t. i. valamennyire is meghatározhatók, olvan

fajták, mint a közelfekv Lrinchegy kó'zetei.

Mindezek alapján valószín, hogy ez a kvarcporfir éppúgy, mini
a bükkszentkereszti Felsbagolyhegy kvarcporfirja is,

a hozzátartozó törmelékes képzdményekkel együtt fiatalabb a környékbeli

triász mészknél és porfiritnél.

A telérkzetek. Leggyakoribbak a kvarcit-fnjták, ritka az aplit és a pegma-
tit. A telérek általában vékonyak és kisterjedelmek. Legvékonyabbak az aplité:

vastagabbak a kvarcit és pegmatittelérek, bár ezek vastagsága is ritkán haladja meg
a dm-t. A telérkzetek a kvarcporfirnál zúzottabbak, s ez talán orogén hatással

magyarázható.

Az albitkvarcit szabad szemmel szerkezetnélkülinek látszik; csak ritkán

szemcsés; szórványos földpátot és apró sötétebb foltokat láthatunk bennp.

Anyaguknak túlnyomó része legtöbbször igen ersen préselt kvarc. A hasadás-
szer irányok megjelenése és a préselési sávozottság még határozottabb, mint a

kvarcporfirban. Helyenként úgy tnik fel, mintha a hasadásszer irányokkal voina

kapcsolatban a kvarc egye6 részeinek egymástól való elkülönülése is. Ilyenkor néha

úgy állanak egymás mellett az elkülönült, egymással mégis szorosan egybefügg
részek, mint valamely sokszoros plagioklásziker sávjai, bár határvonalaik nem min-
dig mereven egyenesek. Teljes összetöredezésnél a kvarcszem rendesen szabálytalan

darabokra esik szét; az is elfordul, hogy hosszúkás ékalakú részek válnak le róla.

A hullámos elsötétedés általános. A kvarc szemnagysága 4—0,4 mm között, tehát

elég tág határok között változik; az aprószem törmelékben ennél sokkal k : sebbek i6,

,u-osak is vannak.
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A kvarcitban elforduló földpát — amennyiben közelebbrl is meg lehet hatá-

rozni — meglehets üde albit sorozatú, ritkán ketts iker, kataklázisos, de nincs úgy
összetöredezve, mint a kvarc. A kvarchoz való viszonya változó; egymást kölcsö-

nösen tartalmazzák zárványképpen. Több esetben mégis az albit látszik idsebbnek.

Az albit szemnagysága átlag 0,1—0,3 mm, tehát jóval kisebb, mint a kvarc, habár

vannak egyes egészen nagy (5 mm-ig) albitszemek is, melyek egészen xenomorfok

és széleiken apró kvarcszemeket tartalmaznak. Megemlítendk még apró kloritos

pennin-halmazkák, limonit-foltok, itt-ott zöldesibarna és barna turmalin knstálykák.

A pegmatit aránylag meglehets aprószem, 1—3 mm-es, de vannak
benne helyenként nagyobb földpátszemek is. A kvarc és földpátszemek eloszlása

nagyon szabálytalan. Van olyan része a teléreknek, ahol a kvarc uralkodik, ritkább

hely az, ahol több a földpát. Különcsen a telérek bels részén nagyon változó a

viszony.

A kvarc gyakran n
(
össze a földpáttal mikropegmatitosan. Összemorzsoló-

dása nem olyan gyakori, mint a kvarcitokban. A földpát nagyobb része albit soro-

zatú, alárendelten Ab- :

g lemen plagiok'.ász. Karlsbadi, albit és periklin ikreket alkot.

Jellemz az ikersávok elgörbülése és elvetdése. A vegyi elváltozás igen kÍ6 fokú.

A kevés klorit biotitból képzdött. A magnetit majdnem mindig limonitosodott, itt-

ott titanitos kiválás mellett. A c
: rkon és apatit ritka és kismennyiség, még ritkább

a turmalin és fluorit, habár a turmalin egyes telérekben és ezek mellett bvebben is

megjelenik.

Az a p 1 i t leginkább a pegmatit-íelérek szélein fordul el. A kvarcporfirtól

éles határ választja el, a pegmafitba azonban fokozatosan megy át. így viselkedik

a vastagabb kvarcittelérek határán is.

Az aplit kvarcban mindig igen gazdag; van olyan fajtája, amelyben a kvarc

uralkodik, általában azonban nagyjában egyenl mennyiség a földpáttal. A szer-

kezet panxenomorfnak mondható, a kvarc és földpátszemek nagyjában egyforma

méretek. A 6zemcsenagvság átlag 0,3 mm. Ásványai ugyanazok, mint amelyeket

a pegmatithál már említettem. A földpát-ikrek között gyakori a kétszeres albitiker.

Zónás turmalint is találtam. A kvarc és a földpát gyakran ntt össze granofiro6an,

egyes különálló granokrszemek is vannak, st ezek csoportokat is alkotnak.

Összefoglalás. Az Alsóbagolyhegv kvarcporfirja koránt sincs annyira cssze-

préselve és sokkal kevésbbé változott el, mint a közeli porfiritek. C6ak törmelékes

képzdményein látszik eresebben a kiállott préselés hatása. Alapanyaga fleg felzites

és mikrofelzites, olykor üveges folyásos, vagy granofiros és mikrogránitos. Poríiros

ásványa a kvarc, ortoklász és savanyú plagioklász (Ab 78— 82 ); a ibiotit legtöbbször

klortoscdott, a magnetit hematitos é6 limonitos; az ápatitban néha folyadékzárvány

is van; a turmalin leginkább csak a határon vagy ahhoz közel fordul el. A kvarc-

porfirtufa a tömeges kzet szomszédságában nagy terület, de bent a kvarcporfb-

elfordulásban csak apró folt.

A kvarcporfirt átjáró telérek anyaga a kvarciton kívül kvarcban dús aplit és

pegmatit; bennük az eredeti albit fontos szerepet játszik, amiben élesen különböznek

anyakzetüktl, a kvarcporfirtól.

}K. CeHTneTepn: .

KBapueBbift nopdhnp b rop. Biokk.

OcrroBHaa To.nua ropu AauioSarojibxeflb HBuneTca TpnacoBbiM n3BecTHHKOM, c

coaepwaHHeM KBapueBoro noptjmpa.

KBapueBblÜ nOp(J)Hp COCTOHT H3 pa3H0BHflH0CTeÜ (feab3HTOBOrO H MHKpO^eUbSHTO-
Boro ucxoAHoro AiaTepuana, peflKO BCTpeMaeTcn ochobhoíí MaTepuaa cTeKaoBaToíi, rpaHO-’

4>npoBon, hjih MiiKporpaHHTOBOü crpyKTypbi. riop^npoBbiH KBapu KoppofliipoBaH ; no-

neBbiH iunaT nBuaeTcn opTOKaa3.MHKponepTnroM, pegKO nnarnoiijra30.M.
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EhOTHT EBAEeTCE HaCTO XJI0pHTH30BaHHbIM ; MarneTHT, nHpHT, UHpKOH H anaTHT
HaXOAflTCH B MHHHMa.TbHOM KOUHMeCTBe. BAieCTe C H3BeCTIIBK0BbIMH BKUlOMeHHBAiH BCTpe-
qaioTCB h anHAOT, rpaHaT 11 aBTOMop$Hbie KpHCTajuibi Kanbiurra.

TopHan nopoAa HaBeAeHa npojKiuiKaMH KBapuuTa, amurra h nerMaTHTa.
KBapueBbiH nop(J>np AmaAuie noptJmpuTa ropbi JlepuHuxeAb h TpuacoBoro H3BecT-

HíiKa, no Toro >xe B03pacTa KBapueBoro nop$npa ropbi <f>e.ibuie6arojjbxeAb.

Quarzporphyr des Alsóbagolyberges im Bükkgebirge

S. SZENTPÉTERY

Dér grösste Teil des zwischen Bükkszentlászló und Bükkszentkereszt sich

erhebenden Alsóbagolyberges besteht aus Triaskalkstein, und nördlich vöm Berg-

gipfel (717 m) erscheint dér Quarzporphyr. Dieser zieht sich bis nahe zum Kreuz

bei dem Bükkszentkereszter Weg. Seine Grundmasse ist felsitisch und mikrofelsitisch,

seltener glasig, granophyrisch oder mikrogranitisch. Dér Porphyrquarz ist

oft stark korrodiert, dér Feldspat ist in den meisten Fallen Orthoklasmiikro-

perthit, sehr spárlich Plagioklas. Biotit ist braun, oft chloritisiert. Magnetit, Pyrit,

Zirkon, Apátit minimál. Neben den Kalksteinseinschlüssen kommen Epidot und

Gránát vor. Intereesant sind die automorphen Kalzitkristalle, im Zusammenhang mit

Kalkeinschlüssen.

Dér Quarzit, Aplit und Pegmatit bilden schmale Gangé, mit oder ohne Tur-

malin und Fluorit.

Die Vorkommnisverháltnisee zeigen, das6 dér Quarzporphyr jünger ist, als

die Porphyrite des naheliegenden Lrtncberges und jünger, als dér Triaskalkstein.

Er ist gleichalterig mit dem Quarzporphyr des oberen Bagolyberges.


