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Bevezetés, célkitűzések 

A Darnói-egység mezozoós tengeraljzati bazaltos vulkáni kifejlődéseinek újravizsgálatát 

egyrészt a területtel kapcsolatosan új modellt bemutató sztratigráfiai munkák (így pl. Haas és 

Kovács, 2001), másrészt egy 2005-ös terepbejárásunk indokolta, amikor Prof. Ladislav Palinkaš 

segítségével peperites bazaltra1 bukkantunk. A terület további érdekessége, hogy ezen 

előfordulások tőszomszédságában a Szarvaskői-egységhez sorolt tengeraljzati bazaltos 

kifejlődések is ismertek. Ezeken a helyszíneken tehát egymás közelében, feltehetően a Neotethys 

triász időszaki, előrehaladott riftesedéséhez kapcsolódó (Buda és Kiss, 1980, Haas és Kovács, 

2001, Kovács et al., 2008), illetve jura időszaki, feltehetően ív mögötti vulkanizmus (Harangi et al., 

1996, Aigner-Torres és Koller, 1999) termékei nyomozhatóak. Párnalávák, hialoklasztit breccsák 

és peperitek tanulmányozhatóak, együtt a kapcsolódó hidrotermás és metamorf (kis-fokú alpi 

metamorfózis, Árkai, 1983, Sadek Ghabrial et al., 1996) kifejlődésekkel. 

A darnói és a szarvaskői előfordulások tengeraljzati vulkáni fácieseit korábban nem 

azonosították. Ennek oka többek között a tektonikailag igen zavart környezet, s az ennek 

következtében a teljes egészében sehol sem nyomozható vulkáni szerkezet lehetett. Ezzel 

szemben a hruškoveci kőfejtőben (Kalnik-hegység, Horvátország), melynek a Darnó-heggyel való 

genetikai rokonságát munkám előtt is feltételezték (Dimitrijević et al., 2003), egy teljes 

tengeraljzati bazalt kriptodóm szerkezete, részleteiben is, jól ismert (Borojević et al., 2000, 

Palinkaš et al., 2008). Ez indokolta a két lelőhely párhuzamos vizsgálatát. 

A Belső-Dinaridák ofiolitos övében az óceáni állapothoz kötődő magmás kőzetsorozatok 

mellett előfordulnak a triász korai riftesedéshez köthető tengeraljzati vulkáni egységek is. A 

Kalnik-hegység és a Darnói-egység dinári-hellén kapcsolata megkövetelte, hogy e területen is 

végezzünk összehasonlító vizsgálatokat. Erre a célra a Vareš melletti Smreka (Bosznia-

Hercegovina) kőfejtő többségében peperites párnaláva kifejlődéseit, valamint a Stragopetra-hegy 

Avdella Melanzsában (Görögország) található, feltehetően triász, szintén többségében peperites 

blokkokat választottuk ki. Vizsgálataim kiterjesztése a dinári területekre egyben a nagyléptékű 

földtani korrelációt is lehetővé tette. 

Céljaim közé tartozott tehát a darnói-egységi, a kalnik-hegységi, a vareš-smrekai, valamint 

a stragopetrai előfordulások kapcsolatrendszerének tisztázása, alátámasztása. Ezzel a korábban 

több oldalról is felvetett kapcsolat további árnyalásához, vagyis a Bükki-egység dinári 

származásához kívántam újabb adatokat szolgáltatni. Ezen újabb adatok közé tartozott a 

                                                 
1 Peperit (definíció): in situ módon, a magma nem konszolidált, vagy rosszul konszolidált, tipikusan nedves üledékbe 
való benyomulása, keveredése során keletkező kőzet (White et al., 2000). 
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különböző képződmények egykori tengeraljzati lávafolyásban való helyzetének meghatározása 

(vulkáni fáciesek azonosítása), a hidrotermás folyamatok egyedi és általános törvényszerűségeinek 

(itt már szerepet kaptak a jura bazaltok is) leírása és modellezése, a földtani korreláció 

szempontrendszerébe való beemelése. Ilyen típusú részletes vizsgálatokat a magyarországi, 

bosznia-hercegovinai és görögországi területeken eddig még nem végeztek. 

Ezeken felül természetesen cél volt az is, hogy olyan jellemzőket keressünk, amelyek 

segítségével az egymás közelében található, riftesedéshez kötődő, valamint a Neotethys későbbi 

történetéhez kötődő párnalávák megbízhatóan elkülöníthetőek, megkönnyítve ezzel a területeken 

a későbbi térképezési munkát is. Mindebben fontos szerepet kapott a darnói-egységi, valamint a 

szarvaskői-egységi bazaltok összehasonlító jellemzése. 

Az itt felsorolt célok hozzájárulnak a magyarországi egységek és származási területük 

közötti korrelációhoz, valamint a tengeraljzati vulkanizmushoz kapcsolódó hidrotermás 

folyamatok pontosabb megismeréséhez is. 

Vizsgálati módszerek 

Terepi munkát a Darnói-egység 5 kőfejtőjében és számos természetes feltárásában, kettő, 

a területen mélyült mélyfúrás magraktári vizsgálata során, a Recski Ércbányák 

Etalongyűjteményében, a Szarvaskői-egység 4 természetes és mesterséges feltárásában, a Kalnik-

hegység és Vareš-Smreka egy-egy kőfejtőjében és a környező természetes kibúvásoknál, valamint 

a Stragopetra-hegység egy kőfejtőjében, 7 útbevágásában és 2 természetes feltárásában végeztem. 

A munka célja elsősorban az egyes vulkanológiai fáciesek terepi elkülönítése, határaik szelvényre 

vitele, a hidrotermás folyamatok eredményeinek rögzítése, s a fentieknek megfelelően 

reprezentatív minták gyűjtése volt.  

A minták makro-szövetének jellemzését és osztályozását, valamint a hidrotermás 

kitöltések tipizálását kézi nagyítós és sztereomikroszkópos megfigyelések révén végeztem el. 

Mind a különböző hidrotermás kitöltések, mind a befogadó kőzet további sajátosságait 

vékonycsiszolatok polarizációs mikroszkópos vizsgálata révén, a durvább kristályos pirit és 

hematit szemcsék esetében infravörös fényben történő mikroszkópos vizsgálat során határoztam 

meg. Néhány, hagyományos mikroszkópos módszerrel (igen kis szemcsemérete miatt) nehezen 

azonosítható opak ásványszemcse meghatározásához reflexiós spektrofotométeres vizsgálatot 

hívtam segítségül, más finomszemcsés ásványfázisok meghatározására röntgen pordiffrakciós 

elemzések is készültek. A peperites fácies kőzeteinek alaposabb megismerésére a mészkőoldási 

maradékát vizsgáltuk. 
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Az ásványképződés körülményeinek tisztázására összesen hét reprezentatív lelőhely 

hidrotermás ásványaiból készült folyadékzárvány mikrotermometriai vizsgálat. A mérések az 

esetek többségében, a zárványok kis mérete miatt, igen nehezen voltak kivitelezhetőek. Emellett a 

megfagyasztott zárványokban jellemzően előforduló metastabil (a gőzfázis hiányával jellemzett) 

olvadás is nehezítette a munkát. Utóbbi kiküszöbölésére az ún. „stretching” eljárás jelen 

példányokon is alkalmazható módszerének kidolgozása, vagyis a zárványok nagyon kismértékű 

kitágítása nyújtott lehetőséget. Egyes zárványok gáztartalmának meghatározásához Raman 

mikrospektrometriát használtunk. 

A hidrotermás és a későbbi, metamorf folyamatok hőmérséklet-nyomás viszonyainak és 

egyéb jellemzőinek pontosításához 7 lelőhely kloritjából és egy lelőhely datolitjából készült 

elektron-mikroszondás elemzés, a kloritok összetétele a termometriai számítások alapjául szolgált. 

A klorit termometriai módszerre azért esett a választás, mert így (bár maximum 20°C hibával 

terhelten) a keletkezési hőmérsékletről kapunk információt, szemben a folyadékzárvány 

mikrotermometriai mérések útján kinyerhető minimum keletkezési hőmérsékletekkel, továbbá 

olyan ásványparagenezisekre is kaphattunk adatokat, ahol folyadékzárvány mikrotermometriai 

eljárással nem lehetett hőmérsékleti információt szerezni. A plagioklászok és a piroxének 

összetételét SEM+EDS mérésekkel határoztam meg. 

A magyarországi, a horvátországi, a bosznia-hercegovinai és a görögországi területekről is 

készült teljes kőzet geokémiai (fő- és nyomelem, továbbá ritkaföldfém-tartalom) elemzés. 

Összesen 34 reprezentatív minta vizsgálata történt meg. A vizsgálatok nemcsak a bazaltos 

magmatizmus eredetének tisztázására, de a hidrotermás átalakulási folyamatok tömeg vándorlás 

számítás segítségével történő pontosabb nyomonkövetésére, és az üledékkel való keveredés 

hatásainak felmérésére is irányultak.  

A dolgozat tézisei 

1. A kora-mezozoós tengeraljzati vulkanizmus során létrejött, mára a Darnói-egységben, 

Vareš-Smrekában és a Stragopetra-hegyen megőrződött vulkáni sorozatokban nem nyomozható 

teljes tengeraljzati lávafolyás szerkezet. Csak a fő kitörési központtól távoli vulkanológiai fáciesek, 

így a tömött illeszkedésű párnaláva, a peperites fácies, az in situ hialoklasztit breccsa, valamint a 

még távolabbi párnaláva darabos hialoklasztit breccsa figyelhető meg. 

2. A darnói, kalnik-hegységi, vareši és stragopetrai lelőhelyek nagy mértékben hasonlítanak 

egymásra a megfigyelt vulkanológiai fáciesek, a kőzettani jellegek és a lezajlott hidrotermás 

folyamatok terén, új oldalról igazolva a korábban már felvetett kapcsolatrendszert. 
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3. A lávafolyás központjától távoli eredet a gyors hűlés következtében alapvetően 

meghatározta a kőzetek további jellemzőit. Mindez a kőzetek szövetében (általános a variolitos, 

szferulitos, esetleg interszertális szövet), az ásványok kristályalakjában (jellemző a vázkristályos 

plagioklász) és a folyadékzárvány mikrotermometriai mérések eredményében is megnyilvánul 

(akár egy hólyagüregen belül is jelentős hőmérsékletcsökkenés tapasztalható). 

4. A peperites fácies összes lelőhelyen való megjelenése nagy jelentőségű, hiszen egyrészt 

képződési mélységre is utal (mindenképpen CCD felett), szerencsés esetben a vulkáni összlet 

korát igazoló ősmaradványt is tartalmazhat, más részről pedig jelenléte elveti az óceáni hátság 

környezetben való keletkezést. Mindezeken felül pedig biztos elkülönítést tesz lehetővé az 

ugyanabban a komplexumban előforduló jura időszaki, a Neotethys későbbi fejlődési állapotához 

kötődő tengeraljzati vulkanitoktól. 

5. Bár a kőzeteket hidrotermás átalakulás érte, a lehető leginkább immobil elemeket (Zr, 

Nb, Y, Ti) felhasználva a petrokémiai vizsgálatok eredményeiből is levonhatóak következtetések. 

Az összes vizsgált triász bazalt között genetikai kapcsolat körvonalazódik, és leginkább a lemezen 

belüli magmatit eredet, így az előrehaladott riftesedéshez köthető kialakulás támasztható alá, 

megerősítve a korábbi modelleket.  

6. A vizsgálatok alapján tehát kirajzolódik egy, a triász előrehaladott riftesedéshez kötődő 

magmás ív, mely mai helyzetében az igazi ofiolitos sorozatok obdukált maradványai mellett 

követhető a Dinaridákban, annak Magyarországra eltolódott darabjaiban és a Hellenidákban 

egyaránt. 

7. A triász időszaki, előrehaladott riftesedéshez kötődő párnaláva sorozatokat érő 

hidrotermás rendszer három legfontosabb jellemzője, az gyors hűlés (~300°C-ról <50°C-ra), a 

tengervíz eredetű hidrotermás fluidum (a sótartalom többnyire 3−6 NaCl ekv. s%) és a víz-kőzet 

aránytól való erős függés. 

8. Nagy víz-kőzet arány esetén (pl. a hialoklasztit breccsákban) a tengervíznek megfelelő 

sótartalom volt jellemző a fluidumokban, míg alacsony víz-kőzet arány esetén (pl. félig zárt 

rendszerekben, így hólyagüregekben, vékony erezésekben) a lezajló fluid-kőzet kölcsönhatás 

során az oldat töményedhetett. Ez a (hidrotermás) átalakulási termékként megjelenő víztartalmú 

ásványok félig zárt rendszerből való vízkivonásával magyarázható.  

9. A tengeraljzati vulkanizmushoz kötődő hidrotermás folyamatok három fő fázisát 

sikerült azonosítani: (1) megközelítőleg 300°C-on lezajlott primer hidrotermás átalakulások 

(ehhez kötődik az alapanyagban található plagioklász albitosodása); (2) a hűléshez kötődő 

hidrotermás folyamatok (alapanyag kloritosodása, különböző kitöltésekben megjelenő 
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hidrotermás ásványok kiválása); (3) kis hőmérsékletű folyamatok (agyagásványok, vas-

oxihidroxidok megjelenése). 

10. A (2) hűléshez kötődő folyamatokon belül további lépcsők különíthetőek el; 

legnagyobb hőmérsékleten hajszálerezés alakul ki, amit apró, majd nagyobb hólyagüregek, aztán a 

zebra-szövetű párnaláva ásványsávjai, végül pedig a cikk-cakk erezések kialakulása követ. Az 

ásványok kiválásának sorrendje is felállítható; a legmagasabb hőmérsékletekre (300−150°C) 

többnyire a klorit, a kvarc és a prehnit jellemző, míg a kalcit és a zeolit (laumontit) az alacsonyabb 

hőmérsékleteken (150−70°C) dominál. 

11. A párnaláva erőteljes hólyagüregesedése, igazolva a peperites fáciesből levonható 

következtetéseket, viszonylag sekély vízmélységet jelez (Skilling et al., 2002). A vareši lelőhelynél a 

folyadékzárvány mikrotermometriai és a klorit termometriai mérések alapján 1,5 km keletkezési 

vízmélységet határoztam meg, ami arra utal, hogy a kőzetek nem tipikus óceáni hátság 

környezetben keletkeztek (bár nem zárja azt ki). 

12. A tengeraljzati vulkanizmushoz kötődő hidrotermás folyamatok sajátosságai a 

kőzetekről készült geokémiai elemzésekből a tömeg vándorlás számítás segítségével is 

nyomozhatók. Egy párnaláván belül a párna közepétől a szegélyéig a 9. pontban leírt (1) folyamat 

eredményei dominánsak, míg ha egy fácies kevésbé átalakult része felől közelítünk a jobban 

átalakult zóna felé, akkor már növekszik a (3) folyamat szerepe. Utóbbi a fáciesek közötti 

átmenetet vizsgálva akár dominánssá is válhat. A peperites fácies vízzel teli mésziszapja (amibe a 

bazalt benyomult) többnyire felerősítette a lezajló átalakulási folyamatokat. Bizonyos fémek, így a 

Cu, Zn és Co mennyisége az átalakulás előrehaladtával csökkent, így e fémek a felhevített 

tengervízbe oldódtak, viszont ahol vizes mésziszap volt jelen, ott a mésziszapban ezek 

összegyűlhettek, az átlagosnál magasabb fémkoncentrációkat okozva.  

13. A hidrotermás folyamatok, jellegzetességeik alapján (pl. gyors hűlés, tengervíz uralta 

rendszer) egyértelműen eltérnek az óceáni hátságokra jellemző, kiterjedt hidrotermás 

fluidcirkulációs rendszerektől (Nehlig, 1991, Foustoukos és Seyfried, 2007), alátámasztva az 

előrehaladott riftesedéshez kötődő eredetet. 

14. A darnói és a szarvaskői párnaláva sorozatok között egyértelmű petrográfiai és 

geokémiai különbségek figyelhetőek meg. Szemben a triász párnalávák lemezen belüli 

vulkanizmus eredetével, a jura kőzetek esetében a petrokémiai vizsgálatok szigetív kialakulásához 

kötődő, vagy MORB jelleget valószínűsítenek. 

15. A Szarvaskői-egység jura korú bazaltjának egy lelőhelyén felismert sziliciklasztos 

peperites fácies nemcsak a viszonylag mély keletkezési környezetre (CCD alatti, fluidzárvány és 
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klorittermometria segítségével 5,6 km vízmélység) utal, de arra is felhívja a figyelmet, hogy a jura 

kőzetek esetében sem az óceáni hátságok típusos magmatizmusa volt jellemző. 

16. A Szarvaskői-egység jura bazalt sorozatát ért tengeraljzati hidrotermás folyamatok sok 

tekintetben hasonlítanak a triász párnalávákat ért folyamatokra; ez is gyorsan hűlő, tengervíz 

uralta, víz-kőzet aránytól erősen függő rendszer volt. Ez egy részről alátámasztja, hogy a 

szarvaskői kőzetek sem tipikus óceáni hátság környezetben jöttek létre, más részről pedig 

rámutat, hogy ezek a törvényszerűségek geológiai időtől független jellemzői egy nem kiterjedt, 

bazaltos tengeraljzati vulkanizmushoz kötődő hidrotermás rendszernek. 

17. A jura időszaki peperites párnalávában nyomozható datolitos erezés a tengeraljzati 

hidrotermás folyamatok után, a területet ért alpi metamorfózis progresszív ágának eredményeként 

jött létre. 

Következtetések 

A magyarországi Darnó-hegyen, a horvátországi Kalnik-hegységben, a bosznia-

hercegovinai Vareš-Smrekában és a görögországi Stragopetra-hegyen triász korú tengeraljzati 

bazaltos vulkáni sorozatok vulkanológiai, kőzettani, ásványtani és geokémiai jellegek alapján is 

hasonló képződési környezetet és folyamatokat jeleznek. E jellegek alátámasztják a párnaláva 

összleteknek a Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő eredetét, kirajzolva a Dinaridák 

Magyarországra eltolódott darabjában, a Dinaridákban és a Hellenidákban az ismert ofiolitos öv 

melletti triász időszaki magmás ívet is. Az ugyanabban a komplexumban előforduló jura időszaki, 

feltehetően ív vulkanizmushoz kötődő párnalávák ugyan a triász kőzetekhez hasonlóan egy 

tengeraljzati lávafolyás feláramlási zónájától távolabbi vulkanológiai fácieseket alkotnak, 

egyértelműen különböző ásványtani, kőzettani és geokémiai jellegeket mutatnak. A legfontosabb, 

a terepen is használható elkülönítő bélyeg, a triász sorozatokban gyakran előforduló vörös meszes 

peperites fácies jelenléte. Mindkét kőzettípusban az óceáni hátságokra jellemző hidrotermás 

rendszerektől eltérő, tengervíz uralta, gyorsan hűlő, víz-kőzet arány által jelentősen befolyásolt 

folyamatok fordulnak elő, melyek három fő eseményt hoztak létre, ám ezek utáni, a területet ért 

alpi metamorfózis progresszív ágában kialakult képződmények is nyomozhatóak. 
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