
A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése, 2006

A Medvednica hegység (Horvátország) és Észak-Magyarország paleozoos és mezozoos
kishőmérsékletű metamorf képződményeinek összevetése

Comparison of Palaeozoic and Mesozoic very low-grade metamorphic formations 
in the Medvednica Mts (Croatia) and in North Hungary

RIPSZNÉ JUDIK KATALIN

Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet, 1112 Budapest, Budaörsi u. 45.

Tárgyszavak: metamorf fejlődéstörténet, paleozoikum, mezozoikum, korreláció, Medvednica hegység (Horvátország), Bükk hegység,
Szendrői-hegység, Upponyi-hegység

Összefoglalás

A Bükk hegység és a Dinaridák paleozoos képződményei közötti hasonlóságra már a 1930-as évek óta számos tanulmány hívta fel a figyelmet
(pl. SCHRÉTER 1936, 1943; HERITSCH 1942, 1944; BALOGH 1964). Az elmúlt évtizedekben több, az alpi–dinári–pannon-térség érintkezési zóná-
jában elhelyezkedő, a Periadriai–Balaton- és a Zágráb–Zemplén- vagy Közép-magyarországi-vonal által határolt, ún. Zagorje–Közép-dunántúli-
zóna egységeinek párhuzamosításával és szerkezetfejlődésével foglalkozó munka jelent meg (lásd pl. HAAS et al. 2000; TOMLJENOVIĆ, CSONTOS

2001). Azonban a nagyszerkezeti egységek képződményeinek szisztematikus, metamorf kőzetgenetikai párhuzamosítása, amely az Alpok, a
Dinaridák és a Pannon-medence aljzatának ősföldrajzi rekonstrukciójában kulcsfontosságú, mindezidáig nem történt meg. Ebben a tanul-
mányban a Zagorje–Közép-dunántúli-zóna egyik legnagyobb horvátországi felszíni előfordulása, a Medvednica, valamint a Szendrői-, az Upponyi-
és a Bükk hegység paleo–mezozoos képződményeinek metamorf fejlődéstörténeti korrelációjára tesz kísérletet a szerző.

A Medvednica hegység tektonosztratigráfiai egységeinek átalakultsági fokát összevetve a Szendrői-, az Upponyi- és a Bükk hegység
paleo–mezozoos képződményeinek metamorfózisával megállapíthatjuk, hogy a Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatában gyakori
üledékes és vulkanoklasztit eredetű kőzetekhez hasonló képződmények a Szendrői- és az Upponyi-hegység területén is gyakoriak. A Medvednica
hegység kőzetsorozatainak metamorf foka a kőzetek ásványos összetétele, szöveti-szerkezeti jellegei, valamint a szerves és szervetlen „termo-
méterek” és „barométerek” eredményei alapján leginkább a Szendrői-hegység paleozoos összleteinek átalakultsági fokához hasonlítható. A
Medvednica hegység változatos kőzetein meghatározott K/Ar koradatok alapján a paleo–mezozoos sorozatot alpi, kréta korú (kőzettípustól
függően kb. 110 és 80 M év) metamorfózis érte. Ezt megelőző, variszkuszi termális esemény hatása K/Ar módszerrel nem bizonyítható. A Med-
vednica hegység paleo–mezozoos sorozatára kapott metamorf K/Ar korokhoz hasonló adatokat határoztak meg ÁRKAI et al. (1995) a Szendrői-,
az Upponyi- és a Bükk hegység hasonló üledékképződési korú képződményein.
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Abstract

The similarities between Palaeozoic rock series of the Bükk Mts and the Internal Dinarides were recognized in the 1930s (e.g. SCHRÉTER

1936, 1943; HERITSCH 1942, 1944; BALOGH 1964). During the last decades, several papers dealt with the stratigraphy and structural evolution
of the triple junction zone of the Alps, the Dinarides and the Pannonian Basin, i.e. the Zagorje–Mid-Transdanubian Zone (ZMTZ) bounded
to the north-northwest by the Periadriatic–Balaton Lineament and to the south-southeast by the Zagreb–Zemplin Lineament or the Mid-
Hungarian Line (e.g. HAAS et al. 2000; TOMLJENOVIĆ, CSONTOS 2001). Nevertheless, no systematic metamorphic petrogenetic correlation of
these units providing essential data for the palaeogeographic reconstruction of the Alpine–Dinaridic–Pannonian area has been carried out so
far. Thus, the aim of this paper was to compare the obtained metamorphic petrological and geochronological data deriving from Palaeozoic
and Mesozoic rock series of the Medvednica Mts (Croatia) with the ones published from Palaeozoic and Mesozoic rocks sequences from the
Szendrő, Uppony and Bükk Mts (North Hungary — see ÁRKAI 1983).

Comparing the grade of metamorphism in the three tectonostratigraphic units studied in the Medvednica Mts with metamorphic P–T
data published from the Szendrő, Uppony and Bükk Mts it was noticed that similar lithotypes (siliciclastic, carbonate and volcanoclastic



Bevezetés

A Bükk hegység és a Belső-Dinaridák képződményeinek
hasonlóságával kapcsolatban már az 1930-as évektől kezdő-
dően számos tanulmány jelent meg. A Dinaridák és a Bükk
közötti késő-paleozoikumi tengeri összeköttetés lehetőségét
SCHRÉTER (1936, 1943) és HERITSCH (1942, 1944) közel egy
időben vetették fel. Később SCHRÉTER (1959) és BALOGH

(1964), majd PEŠIĆ et al. (1986) fejtették ki a Jadar (Szerbia),
a Žažar (Szlovénia) és a Bükk paleozoos képződményeinek
fosszíliatartalma és fejlődéstörténete közötti hasonlóságot.
Az 1960-as évektől kezdődően a kutatók számos mélyfúrási
anyagot vizsgáltak meg Magyarország, Horvátország és
Szlovénia területéről. Ekkor született meg az „igal–bükki
eugeoszinklinális” elnevezés (WEIN 1969), mely a Dinaridák
és a Bükk között tengeri összeköttetést tételezett fel. Később
WEIN (1978) elvetette a Dinaridák és a Bükk közötti közvetlen
tengeri kapcsolatot, és LAUBSCHER (1971) modelljéhez
hasonlóan a két egység között egy erősen tektonizált,

oldaleltolódásos zónát jelölt meg. Az 1970-es és 1980-as
években a kutatók számos olyan tanulmányt közöltek,
amelyek azt bizonyították, hogy az Alpok, a Dinaridák és a
Pannon-medence érintkezési zónájában található deformált
zóna, a Zagorje–Közép-dunántúli-zóna (az elnevezést PAMIĆ,
TOMLJENOVIĆ 1998 vezette be, helyzetét l. az 1. ábrán) a Déli-
Alpok és az ÉNy-Dinaridák között helyezkedett el, és
jelenlegi szerkezeti helyzetét csak a tercierben érte el. Bár a
Zagorje–Közép-dunántúli-zóna felépítésével, a képződmé-
nyek korrelációjával és szerkezetfejlődésével kapcsolatban az
elmúlt évtizedben több összefoglaló tanulmány jelent meg
(pl. PAMIĆ, TOMLJENOVIĆ 1998; HAAS et al. 2000; KOVÁCS et
al. 2000; HAAS, KOVÁCS 2001; TOMLJENOVIĆ, CSONTOS 2001;
TOMLJENOVIĆ 2002; PAMIĆ 2000; PAMIĆ et al. 2002), azonban
a Zagorje–Közép-dunántúli-zóna horvátországi részén, fel-
színen, legnagyobb területen a Medvednica hegységben nyo-
mozható képződmények kishőmérsékletű regionális átalaku-
lása metamorf kőzettani jellemzésére és az észak-magyar-
országi hasonló korú és litológiai jellegű összleteket ért na-

gyon kis fokú metamorfózis össze-
vetésére mindezidáig nem került sor.
Ezért ebben a tanulmányban a Za-
gorje– Közép-dunántúli-zóna egyik
legnagyobb horvátországi felszíni
előfordulása, a Medvednica, vala-
mint a Szendrői-, az Upponyi- és a
Bükk hegység paleozoos és mezo-
zoos képződményeinek metamorf
fejlődéstörténeti korrelációját kí-
sérelem meg. Az összehasonlítás
során az észak-magyarországi, az
Alcapa nagyszerkezeti egység
(CSONTOS et al. 1992, NEUBAUER

1988) részét képező szerkezeti egy-
ségek; a Bükkia összetett tektonikai
egység (KOVÁCS et al. 2000) és a bi-
zonytalan szerkezeti helyzetű
Szendrői- és Upponyi szerkezeti
egység (KOVÁCS et al. 2000), ko-
rábban együttesen Bükkium (s.l.)
képződményei esetében az alábbi
szerzők tanulmánya alapján
alkalmazott formáció-elnevezéseket
és -leírásokat használom: KOVÁCS

(1989, 1992, 1998), PANTÓ et al.
(1990), KUBOVICS et al. (1990),
FÜLÖP (1994), HAAS (1994, 1998),
CSÁSZÁR (1997), KOVÁCS, HIPS
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rocks) that were widespread in the Palaeozoic–Mesozoic complex of the Medvednica Mts occurred also in the Szendrő and the Uppony
Mts. Metamorphic P–T conditions estimated for the Palaeozoic–Mesozoic complex may have approached the ones published from the
Szendrő Mts. K/Ar age data obtained on <2 µm size fractions separated from various rocks types of the Palaeozoic–Mesozoic complex
confirmed that the unit was affected by an Alpine (Cretaceous) metamorphism occurred at ca. 110–80 Ma. The role of an eventual
Variscan alteration could not be proved by K/Ar method. Age data deriving from the Palaeozoic–Mesozoic complex of the Medvednica
Mts overlapped with age values published by ÁRKAI et al. (1995) from the Szendrő, Uppony and Bükk Mts.

1. ábra. A Pannon-medence és környezetének egyszerűsített földtani térképe CSÁSZÁR (2005) 
nyomán 

RHDLM = Rába–Hurbanovo–Diósjenő–Lubeník–Margečany-vonal, PB = Periadriai–Balaton-vonal, ZZ =
Zágráb–Zemplén-vonal, Aggtelekia összetett terrénum: Aggteleki–Bódvai-egység, Tornakápolnai-egység, 

Martonyi-egység (KOVÁCS et al. 2000), 

Figure 1. Simplified geological sketch map of the Pannonian Basin and the surrounding areas.
Modified after CSÁSZÁR (2005) 

RHDLM = Rába–Hurbanovo–Diósjenő–Lubeník–Margečany, PB = Periadriatic–Balaton, ZZ =
Zagreb–Zemplin lineaments, Aggtelekia Composite Terrane: Aggtelek-Bódva nappes, Tornakápolna Unit, 
Martonyi Unit (KOVÁCS et al. 2000), hegység = Mts, zóna = Zone, e. = Unit, összetett t. = Composite Terrane



(1998), PELIKÁN (2002), KOROKNAI (2004) és LESS et al.
(2005). 

Módszerek

A dolgozatban összehasonlított szerkezeti egységek
képződményeit nagyon kisfokú metamorf átalakulás érte.
Ebben a kb. 150–450 °C-os hőmérséklettel és max. 5–7 kbar
nyomással jellemezhető tartományban a P és T meghatározá-
sára alkalmas ásványok, ásványegyüttesek a leggyakoribb,
üledékes eredetű képződményekben általában hiányoznak,
így az átalakultsági fok meghatározásához az ásványos
összetétel és a szöveti-mikroszerkezeti jellegek vizsgálata
mellett filloszilikát „kristályossági” index mérések, szerves
anyag termikus érettségi és ásványkémiai vizsgálatok elvég-
zésére volt szükség. A kőzetátalakulás időbeli elhelyezése
K/Ar módszerrel történt. Az alkalmazott módszerek részletes
leírását ÁRKAI (1982, 1983), ÁRKAI et al. (1995), JUDIK et al.
(2004, 2006) és JUDIK (2007) tartalmazza.

Paleozoos és mezozoos képződmények
metamorfózisa Észak-Magyarország területén –

irodalmi áttekintés

Az alábbiakban az észak-magyarországi paleo–mezo-
zoos képződmények közül a Szendrői-, az Upponyi-, és a
Bükk hegység képződményeinek kishőmérsékletű meta-
morfózisára vonatkozó irodalmi adatokat ismertetem. 

Szendrői-hegység

ÁRKAI (1977) a Szendrői-hegység különböző formáci-
ókba sorolt paleozoos képződményeinek petrográfiai, mik-
roszerkezeti és röntgen-pordiffrakciós vizsgálatát végezte
el, melynek célja a kőzeteket ért kishőmérsékletű átalakulás
tanulmányozása volt. A kb. négyszáz kőzetminta a területen
mélyült földtani alapfúrások mintegy 2100 m hosszú
maganyagából származott. A szerző megállapította, hogy a
homokos-aleurolitos eredetű kőzetek gyakran palásak, két
egymást metsző foliáció figyelhető meg bennük. Az első az
eredeti üledékes rétegzéssel párhuzamos, a második metszi
azt. Metamorf együtteseket alkotó ásványokként írta le a
kvarcot, a plagioklászt (albitot), az illit–K-tartalmú világos
csillámot, a kloritot és a kalcitot, valamint az egyes min-
tákban megjelenő paragonitot, epidotot, dolomitot, szide-
ritet, piritet, magnetitet, hematitot és a grafitot. Egyes filli-
tekben és átkristályosodott mészkövekben kevert szerkezetű
agyagásványokat, kaolinitet és montmorillonitot, valamint
goethitet határozott meg, melyeket mállás eredményének
vagy kishőmérsékletű oldatok utólagos hatásának tulaj-
donított. 

ÁRKAI (1977) szerint a Borsodi Mészkő Formáció (ma
Szendrőládi Mészkő, Bükhegyi Márvány[?] és Abodi
Mészkő Formáció) karbonátos-sziliciklasztos képződmé-
nyei esetében a teljeskőzet-mintákból előállított dezori-

entált és orientált felvételeken mért Kübler-indexek és a
dezorientált felvételek alapján meghatározott Weber-in-
dexek átlaga az anchi–epizónába sorolható. A 2 µm alatti
frakciók Kübler-indexeinek átlaga az epizónába esett
(ÁRKAI 1982). A Szendrőládi Mészkő Formáció változatos
képződményeinek teljeskőzet-mintáin és a <2 µm-es frak-
ciókon mért Kübler- és Weber-indexek epimetamorf átala-
kulásra utaltak (ÁRKAI 1977, 1982). A Szendrőládi Mészkő
Abodi Mészkő Tagozata (ma Abodi Mészkő Formáció)
esetében a teljeskőzetmintákon meghatározott „kristá-
lyossági” indexek anchi–epimetamorf átalakulást jeleztek.
A <2 µm-es frakciók Kübler-indexeinek átlaga az epizónára
jellemző érték volt. A Szendrői Fillit Formációból vizsgált
teljeskőzetminták és a 2 µm alatti szemcseméret-frakciók
Kübler- és Weber-indexei egyaránt epimetamorf átala-
kulásra utaltak. Az Átmeneti Tagozat (ma a Szendrői Fillit
Formáció Meszesi Tagozata) esetében a teljeskőzetmin-
tákon és a <2 µm-es frakciókon kapott Weber- és Kübler-
indexek a Szendrői Fillit Formációra jellemző értékeknél
kissé nagyobbak, de szintén epimetamorf átalakulást
jeleztek. A Rakacai Márvány Formációból származó min-
tákat vizsgálva határozta meg ÁRKAI (1977, 1982) a leg-
kisebb, teljeskőzetmintákon és a <2 µm-es szemcseméret-
frakciókon mért Kübler- és Weber-indexeket. Ezek egy-
értelműen az epizónába sorolhatók. ÁRKAI (1982), valamint
ÁRKAI, TÓTH (1983) a Szendrői-hegység egyes kőzettípu-
sain a „kristályossági” indexek mérése mellett az illit–K-
tartalmú világos csillám 10 Å  körüli reflexióján átlagos,
látszólagos krisztallitvastagság- és rácsdeformáció-számí-
tásokat is végeztek. Megállapították, hogy a variancia-
analízissel kiszámított doménméret- és rácsdeformáció-
értékek a „kristályossági” indexekkel összevethetők és
azokkal jó egyezést mutatnak. ÁRKAI (1982) szerint a
Szendrői-hegység egyes sziliciklasztos kőzeteiből szárma-
zó finom diszperz szerves anyag LANDIS (1971) osztá-
lyozása alapján a grafit-d1 „érettségi” állapotba sorolható,
mely a pumpellyit–aktinolit és a zöldpala fáciessel
párhuzamosítható.

Összefoglalva: ÁRKAI (1977, 1982, 1983) Kübler- és
Weber-index mérései, átlagos, látszólagos krisztallit-
vastagság- és rácsdeformáció-számításai, valamint szerves
anyag termikus érettségi vizsgálatai eredményeként kimu-
tatta, hogy a Szendrői-hegység paleozoos kőzetei epime-
tamorf (zöldpala fáciesű) és nagyhőmérsékletű anchi-
metamorf átalakulást szenvedtek. Az átalakulás hőmér-
séklete 400 °C körüli lehetett, az egyes biotit- és epidot-
tartalmú kőzetekben elérhette a 450 °C-ot is. Az illit–K-
tartalmú világos csillám barometriához (SASSI 1972; SASSI,
SCOLARI 1974) megfelelő ásványegyüttessel jellemezhető
finomtörmelékes eredetű kőzeteken mért illit–K-tartalmú
világos csillám b paraméter értékek a kis- és közepes
nyomású zóna határára estek, vagyis a kőzeteket ért
becsülhető nyomás 2,5–3 kbar lehetett.

KOROKNAI (2004) a Szendrői-hegység paleozoos képződ-
ményeinek tektonometamorf fejlődését tanulmányozva
megállapította, hogy az általa vizsgált képződményekben az
epidot-zoizit, a biotit és az ércásványok megjelenése az
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ÁRKAI (1977, 1982, 1983) által tapasztaltakkal megegyezik;
a kőzeteket ért metamorfózis epimetamorf, zöldpala fáciesű
lehetett. Mikrotektonikai és terepi megfigyelései alapján
számos, a Szendrői-hegység paleozoos képződményeit ért
képlékeny deformációs eseményt különített el. Ezek közül
az első a rétegzéssel párhuzamos palásság (S0–1) kialakulása
volt. Ezt az S0–1 palásságot egy F1 gyűrődés (KÉK–NyDNy-
i tengelyiránnyal) érte, melynek eredményeként kialakult az
S2 palásság (főpalásság). A redőződést képlékeny, gyenge,
balos komponensű feltolódások és nyírások követték. Ezek a
nyírások KOROKNAI (2004) szerint >300 °C-os hőmér-
sékleten, a metamorfózis termális csúcsa után következtek
be. A szerző szerint az F1 gyűrődés után egy F2 gyűrődés is
kialakult, melynek eredménye az S3 krenulációs palásság. A
legkésőbbi deformációs esemény következtében meredek
tengelyű kink-redők képződtek, de újabb palásság már nem
fejlődött ki. KOROKNAI et al. (2000, 2003) és KOROKNAI

(2004) az S2 palássághoz képest poszttektonikus kloritoidot
írtak le a Kazincbarcika–1-es fúrás rétegsorából, egy,
feltehetően a Szendrői Fillit Formációval párhuzamosítható
képződményből. A szerzők szerint a kloritoid képződése az
F1 gyűrődést követően, a metamorfózis maximális hő-
mérsékletű szakaszához köthető. A vizsgált mintában a
koegzisztens klorit–kloritoid ásványpárok alapján, a VIDAL

et al. (1999) által kidolgozott klorit–kloritoid termométert
alkalmazva, majd a számított értékeket korrigálva, a
Szendrői-hegység paleozoos képződményeit ért meta-
morfózis maximális hőmérsékletét kb. 450 °C-ra becsülték,
mely ÁRKAI (1977, 1982, 1983) eredményeivel egybeesik.

Upponyi-hegység 

ÁRKAI et al. (1981) az Upponyi-hegység változatos lito-
lógiai jellegű paleozoos képződményeinek feltárásaiból
(Lázbérci-víztározó útbevágása stb.) valamint négy mély-
fúrás (Dédestapolcsány Dt–5, –8, –9 és Uppony U–10)
mintegy 1500 m hosszú maganyagából származó — három-
százat is meghaladó számú — mintán végeztek petrográfiai,
mikroszerkezeti és röntgen-pordiffrakciós vizsgálatokat. A
szerzők elektron-mikroszondás illit–K-tartalmú világos
csillám kémiai összetételi adatokat és vitrinitreflexió-
értékeket is publikáltak. A sziliciklasztos kőzetekben
detritális fázisként különítették el a kvarcot, a földpátot, az
illit–K-tartalmú világos csillámot és a kloritot, valamint az
illit–K-tartalmú világos csillám–klorit aggregátumokat.
Megfigyelték, hogy a metahomokkövekben gyakori az illit–
K-tartalmú világos csillám kvarcszemcsék körüli radiális
elrendeződése, mely az anchimetamorf kőzetek jellegzetes
szöveti bélyege (KOSSOVSKAYA, SHUTOV 1961). Az agyag-
palákban azonosítottak egy, az üledékes rétegzéssel felte-
hetően párhuzamos palásságot és egy, mikroredők kiala-
kulásához köthető krenulációs klivázst. Jellegzetes meta-
morf ásványegyüttesnek tekintették a kvarcot, az illit-K-
tartalmú világos csillámot, a kloritot, a földpátot, a
karbonátásványokat, a kloritoidot, a piritet és a hematitot,
elkülönítve ezeket a feltehetően a mállás eredményeként
létrejött kaolinit, kevert szerkezetű agyagásvány, goethit,

gibbsit és jarosit alkotta együttestől. ÁRKAI et al. (1981) és
ÁRKAI (1982) megállapították, hogy a Rágyincsvölgyi
Kvarchomokkő Formációból leírt kloritoid — szemben
NOSKENÉ FAZEKAS (1973) véleményével — nem detritális
eredetű, hanem metamorf átkristályosodás eredménye. A
kloritoid jellegzetesen a kvarcszemcsék közötti maradék
helyeket tölti ki, helyenként euhedrális és poliszintetikusan
ikres. A kloritoidszemcsék összetétele az elektron-mikro-
szondás vizsgálatok alapján homogén. WINKLER (1979)
szerint a kloritoid az anchizónában is előfordulhat. ÁRKAI et
al. (1981) és ÁRKAI (1982, 1983) a Tapolcsányi Formációból
glaukonit–szeladonitot és sztilpnomelánt is leírtak. Felté-
telezték, hogy a vulkáni-üledékes kőzetben a glaukonit–
szeladonit a vulkanit kishőmérsékletű, a metamorfózist
megelőző átalakulásának a terméke. A sztilpnomelán a
vulkanit alapanyagában, fenokristályok helyén a kalcit és a
klorit által kitöltött üregekben is előfordul. A szerzők szerint
a sztilpnomelán a glaukonit–szeladonitból alakult ki, és a
reakcióban a káliföldpát, a Ca-Mg-Fe-karbonát és a kalcit is
részt vett. Véleményük szerint ez az ásványegyüttes az
anchizóna közepes hőmérsékletű tartományára jellemző.

ÁRKAI et al. (1981) és ÁRKAI (1982) szerint a Tapol-
csányi Formációból származó metapelit, metahomokkő,
kovapala, karbonátpala, valamint metabazalt és metatufa
teljeskőzet-mintákon mért átlagos Kübler- és Weber-in-
dexek és a <2 µm-es frakción mért Kübler-indexek ha-
sonlóak, és (anchi–)epimetamorf átalakulást jeleztek. A
legkisebb teljeskőzet-mintán meghatározott átlagos Kübler-
és Weber-indexek a metabázitok és a metatufák esetében
adódtak, melyek az epizónába estek. A Lázbérci Formá-
cióból (ma Lázbérci Formáció, Abodi Mészkő Formáció és
Dedevári Mészkő Formáció[?]) vizsgált változatos szem-
cseméretű, finomszemcsés sziliciklasztit, metahomokkő,
cipollino, mészpala, valamint átkristályosodott mészkő és
dolomit teljeskőzet-mintákból készült dezorientált és
orientált felvételeken mért Kübler- és Weber-indexek átlaga
a <2 µm-es frakciókon meghatározott Kübler-indexekhez
hasonlóan az epizónába sorolható. A legkisebb Kübler-
indexek a dolomit- és a cipollino-mintáknál adódtak. Az
Upponyi Mészkő Formáció kristályos mészkő teljeskőzet-
mintáira kapott átlagos Kübler- és Weber-indexek az
anchizóna és az epizóna határára estek. A <2 µm-es frak-
ciókon mért Kübler-indexek átlaga epimetamorf átalakulást
tükrözött. ÁRKAI (1982) és ÁRKAI, TÓTH (1983) az Upponyi-
hegységből vizsgált egyes kőzetminták illit–K-tartalmú
világos csillám 10 Å körüli reflexióján meghatározott át-
lagos, látszólagos krisztallitvastagság (D)- és rácsde-
formáció (S)-értékek alapján megállapították, hogy azok a
„kristályossági” indexekkel összevethetők. ÁRKAI et al.
(1981) és ÁRKAI (1982) szerint a Lázbérci és a Tapolcsányi
Formáció finomszemcsés törmelékes kőzetein és kvarciton
mért 5,17% körüli átlagos random vitrinitreflexió-érték jó
összhangban áll az anchizóna és az epizóna határához közeli
filloszilikát „kristályossági” indexekkel. A szerzők szerint a
grafit-d2 finom diszperz szerves anyag „rendezettségi”
állapot a vitrinitreflexió-mérések eredményeivel és a
Kübler-indexekkel párhuzamosítható (lásd pl. FREY 1987). 
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Összefoglalva: ÁRKAI et al. (1981) és ÁRKAI (1982,
1983) szerint az Upponyi-hegység paleozoos képződményei
anchi–epimetamorf átalakulást szenvedtek, mely kb. 300–
350 °C-os hőmérséklettel jellemezhető (lásd pl. WINKLER

1979, ÁRKAI et al. 2004). A szerzők szerint nincs lényeges
eltérés a különböző formációkba sorolható mintákon mért
„kristályossági” indexek között. Kissé nagyobb értékek
adódtak a Lázbérci Formáció esetében. Kisebb „kristályos-
sági” indexeket elsősorban a törmelékes kőzetek; az agyag-
palák és metahomokkövek esetében mértek. ÁRKAI et al.
(1981) megállapították, hogy az illit–K-tartalmú világos
csillám barometriához megfelelő ásványegyüttessel jelle-
mezhető kőzetekre SASSI (1972) és SASSI, SCOLARI (1974)
módszerével kapott átlagos b értékek kisnyomású (kb. 2,5
kbar) metamorfózist jeleznek. A szerzők szerint az Uppo-
nyi-hegység paleozoos képződményeinek metamorfózisa
kisebb hőmérsékletű lehetett, mint a Szendrői-hegység
paleozoos sorozatait ért átalakulás. 

KOROKNAI (2004) mikrotektonikai és terepi megfigye-
lései alapján számos, az Upponyi-hegység paleozoos
kőzeteit ért képlékeny deformációs eseményt különített el.
Ezek közé tartozik a rétegzéssel párhuzamos palásság (S0–1).
Egy következő deformációs esemény terméke az S0–1

palásság ÉK–DNy-i tengelyű redőkbe gyűrődése (F1) és
ennek következtében a redők tengelysíkjaival párhuzamos
„főpalásság” (S2) kialakulása. KOROKNAI (2004) egy gyenge
S3 krenulációs klivázs meglétét is kimutatta. Véleménye
szerint az S3 palásság egy, az F1-nél kevésbé intenzív és
kisebb hőmérsékletű redőződéshez (F2) köthető. Kink-
redők képződése is megfigyelhető a képlékeny nyírási
zónákban, azonban ehhez a deformációs fázishoz palásság
kialakulása már nem rendelhető. KOROKNAI et al. (2000,
2001, 2003) és KOROKNAI (2004) az S2 palássághoz képest
poszttektonikus kloritoidot írtak le a Rágyincsvölgyi
Kvarchomokkő Formáció homokkövénél lényegesen söté-
tebb, deciméteres méretű, lencseszerű kloritoidpala blokk-
jaiból. A szerzők szerint a kloritoid képződése az F1

gyűrődést követően, a metamorfózis maximális hőmérsék-
letű szakaszához köthető. Megállapították, hogy a nagy-
mennyiségű kloritoid megjelenése arra utal, hogy az alpi
metamorfózis során az Upponyi-hegység paleozoos kép-
ződményeit ért kőzetátalakulás hőmérséklete a 300–350
°C-ot biztosan elérhette, mely összhangban áll ÁRKAI et al.
(1981) és ÁRKAI (1982, 1983) megfigyeléseivel.

Bükk hegység

ÁRKAI (1982, 1983) a Bükk hegység területéről gyűjtött
kb. kétszáz minta kishőmérsékletű metamorfózisát vizs-
gálta. A paleozoos képződmények közül a Szilvásváradi
Formáció Málbérci Agyagpala, Homokkő Tagozatának (ma
Szilvásváradi Formáció) sávos aleurolit, agyagpala és meta-
homokkő képződményeit tanulmányozva megállapította,
hogy a teljeskőzet-mintákból készült dezorientált prepa-
rátumokon mért Weber- és Kübler-indexek átlaga és a <2
µm-es frakcióból készült orientált diffraktogramokon
meghatározott Kübler-indexek az anchizóna és az epizóna

határára estek. A Szilvásváradi Formáció Nagyberenási
Agyagpala és Mészkő Tagozatából (ma Mályinkai Formá-
ció és a Mályinkai Formáció Kapubérci Tagozata) származó
mészkő, változó mésztartalmú pala és meszes homokkő
teljeskőzet-mintákon mért Weber- és Kübler-indexek és a
<2 µm-es frakciók Kübler-indexei a nagyhőmérsékletű
anchizónába sorolhatók. A legkisebb „kristályossági” in-
dexek az agyagos mészpalák és mészmárga palák esetében
adódtak, melyek az anchizóna és az epizóna határához köze-
liek voltak. A szerző a Szilvásváradi Formáció Csikorgói
Agyagpala és Mészkő Tagozatának (ma Mályinkai For-
máció és a Mályinkai Formáció Csikorgói Tagozata) mész-
kő teljeskőzet-mintáin és a <2 µm-es frakciókon nagy-
hőmérsékletű anchizónába sorolható Weber- és Kübler-
indexeket határozott meg. A Bükkszentléleki Formáció (ma
Szentléleki Formáció) Szentléleki Tagozatából (ma Far-
kasnyaki Tagozat) vizsgált változatos színű homokkő,
agyagpala, aleurolitpala és dolomitos mészkő teljeskőzet-
minták esetében az átlagos „kristályossági” indexek között
kiugróan nagy érték a dolomitos mészköveknél adódott,
mely diagenetikus átalakulásra utalt. Ettől eltekintve a
tagozat egyéb kőzettípusaira kapott Weber- és Kübler-in-
dexek meglehetősen hasonlóak és a tagozatra jellemző
átlagérték az anchizónába sorolható. A 2 µm alatti frakción
mért Kübler-indexek átlaga szintén a tagozat anchimeta-
morf átalakulására utalt. A Bálvány–Szedresi Tagozat (ma
Garadnavölgyi Tagozat) mészkő, agyagmárga és dolomitos,
ankerites mészkő mintáin meghatározott átlagos Weber- és
Kübler-indexek a teljes kőzet dezorientált minták és a <2
µm-es frakciók esetében is az anchizónába estek. A Nagy-
visnyói Formációból származó változatos dolomit, dolo-
mitos agyagpala, dolomitos, agyagos mészkő és mészkő
teljeskőzet-mintákon mért Weber- és Kübler-indexek és a 2
µm alatti frakciókon kapott Kübler-indexek egyaránt anchi-
metamorf kőzetátalakulást jeleztek.

ÁRKAI (1982) a Bükk hegység mezozoos sziliciklasztos
és karbonátos képződményei közül az Ablakosvölgyi For-
máció agyagpala-, mészpala-, márgapala- és mészkőmintáit
tanulmányozva megállapította, hogy a karbonátos minták
Weber- és Kübler-indexeinek átlaga a dezorientált, teljes-
kőzet-mintákból készült preparátumok esetében az agyag-
palákon mértekkel közel azonos, és az anchi–epizónába
esett. A 2 µm alatti frakciót vizsgálva azonban a karbonátos
kőzetek Kübler-indexeinek átlaga az epizónába, az agyag-
palák Kübler-indexeinek átlaga az anchizónába sorolható.
A Fehérkői Mészkő Formáció egy mintája esetében a szerző
a teljes kőzetből készült dezorientált preparátumon az
anchizóna és az epizóna határára eső Weber- és Kübler-
indexet kapott. A Bükkfennsíki Mészkő Formáció mészkő
anyagú teljeskőzet-mintái „kristályossági” indexeinek az
átlaga anchi–epimetamorf átalakulásra utalt. A 2 µm alatti
frakciókon mért Kübler-indexek átlaga az epizónára jel-
lemző érték volt. A Répáshutai Mészkő Formáció mészkő-
és mészpalamintáinál nagyon hasonló átlagos Weber- és
Kübler-indexek adódtak mind a teljeskőzet-mintákat, mind
a szeparált 2 µm alatti frakciókat vizsgálva, melyek anchi–
epizónás átalakulást mutattak. Az üledékes eredetű jura
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képződmények közül ÁRKAI (1982) a Kisgyőri Agyagpala
Formáció (ma Lökvölgyi Pala Formáció) agyagpala-,
aleurolitpala-, metahomokkő-, kovapala- és mészkőmintáit
tanulmányozta. Megállapította, hogy a pelites kőzetek
teljeskőzet-mintáin mért Weber- és Kübler-indexek átlaga
és a 2 µm alatti frakciók esetében mért Kübler-indexek
diagenetikus–anchimetamorf átalakulásra utaltak. Hasonló
értékeket kapott a szerző a metahomokkő-mintákon is.
ÁRKAI (1982), valamint ÁRKAI, TÓTH (1983) kimutatták,
hogy a Bükk hegység különböző korú és litológiai jellegű
kőzettípusai illit–K-tartalmú világos csillám 10 Å körüli
reflexióin meghatározott átlagos, látszólagos krisztallit-
vastagság- és rácsdeformáció-értékek a „kristályossági” in-
dexekkel párhuzamosíthatók. ÁRKAI (1982) a rétegszilikát-
fázisok reakciófejlődési folyamatainak állapota mellett a
finomszemcsés sziliciklasztos kőzetek finom diszperz szer-
ves anyagának termikus érettségét is meghatározta. Kifej-
tette, hogy a Bükk hegység paleozoos képződményeiben
mért maximális, minimális és random reflexióképesség-
értékek (metaantracit stádium) irodalmi adatok alapján a
nagyhőmérsékletű anchi–epizónával korrelálhatók, míg a
mezozoos kőzetekben mért értékek az anchizónával
párhuzamosíthatók.

Összefoglalva: ÁRKAI (1982, 1983) szerint a Bükk
hegység paleozoos és mezozoos üledékes eredetű képződ-
ményei anchimetamorf átalakulást szenvedtek. Megfi-
gyelte, hogy az általa vizsgált összletek átalakultsági foka
északról dél felé a fiatalodással közel párhuzamosan az
epizónára jellemző értékektől a diagenetikus–anchizónára
jellemző „kristályossági” indexekig csökken. Az illit–K-
tartalmú világos csillám barometriához megfelelő ásvány-
együttessel jellemezhető kőzetminták (SASSI 1972, SASSI,
SCOLARI 1974) átlagos b értéke kisnyomású metamorfózist
jelez, egyes értékek azonban a közepes nyomású zóna alsó
részébe estek.

NÉMETH, MÁDAI (2003, 2004, 2005) a Bükk hegység
keleti részén a paleozoos és mezozoos karbonátos kőze-
tekben tanulmányozható mikroszerkezeti és makroszkópos
deformációs jelenségeket vizsgálta. A szerzők megálla-
pították, hogy a hegység keleti részén a szerkezetalakulási
események több fázisban zajlottak. Az ún. „főpalásság”
(CSONTOS 1999), melyet NÉMETH, MÁDAI (2003, 2004,
2005) az ún. „korai fázis” eredményének tekintett, a Bükk
hegység kőzeteiben általánosan észlelhető (CSONTOS 1999).
A hegység keleti részén ez a fázis feltehetően az alpi, dina-
motermális metamorfózis idejéhez köthető, mely ÁRKAI

(1983) eredményeivel egyezően kb. 200–350 °C-os hőmér-
sékleten ment végbe. A következő deformációs fázis gyen-
ge, képlékeny alakváltozást okozott egyes diszkrét zó-
nákban.

ÁRKAI 1973-ban megjelent tanulmányában a Bükk
hegység mezozoos, triász vulkáni és vulkanoklasztit-soro-
zatait vizsgálva megállapította, hogy mind az anisusi–ladin,
mind a (ladin–)karni vulkáni–vulkanoklasztit-összletre
jellemző ásvány az epidot, az illit–K-tartalmú világos
csillám, a kalcit, a klorit, a plagioklász (albit), a kvarc, a
hematit és a titanit. A (ladin–)karni sorozatban mindezek

mellett pumpellyit és aktinolit is megjelenik. A kőzetek
ásványparagenezise alapján az anisusi–ladin képződmé-
nyeket ért átalakulást prehnit–pumpellyit–kvarc fáciesűnek
(WINKLER 1979) tekintette. A (ladin–)karni metabázitokban
a pumpellyit és az aktinolit jelenléte, valamint a prehnit
hiánya miatt ÁRKAI (1983) az összletet ért kőzetátalakulást
pumpellyit–aktinolit (HASHIMOTO 1966), pumpellyit– akti-
nolit–klorit, illetve a zöldpala fácies felé átmeneti fáci-
esűnek (WINKLER 1979) írta le. 

ÁRKAI (1982) a KÜBLER (1967, 1968, 1984) által
eredetileg finomtörmelékes kőzetekre kidolgozott Kübler-
indexeken alapuló zonációt metavulkanitokra és meta-
vulkanoklasztitokra is sikeresen alkalmazta. Az anisusi–
ladin Szentistvánhegyi Metaandezit Formáció meta-
andezit-, metabazalt- és metatufamintáiból készült dez-
orientált, teljeskőzet-preparátumokon anchizónába eső
Weber- és Kübler-indexeket határozott meg. A 2 µm alatti
szemcseméret-frakciókon mért Kübler-indexek szintén
anchimetamorf átalakulásra utaltak. Az Óhutai Diabáz
Formáció (ma Szinvai Metabazalt Formáció) metabazalt,
metaandezit és metatufa képződményeinek vizsgálata
során a szerző a teljeskőzet-minták esetében nagy-
hőmérsékletű anchizónába eső átlagos Weber- és Kübler-
indexekkel számolt. A <2 µm-es frakciók Kübler-
indexeinek átlaga az anchizóna és az epizóna határára
jellemző volt. ÁRKAI (1982) az Óhutai Diabáz Formáció
Bagolyhegyi Kvarcporfír Tagozatából (PELIKÁN [2002] a
Bagolyhegyi Kvarcporfír Tagozatot Bagolyhegyi Meta-
riolit Formációként szelvényein még feltünteti, azonban a
formációleírásokban PELIKÁN [2002] és CSÁSZÁR [1997]
nem említik meg. LESS et al. [2005] munkájukban
Bagolyhegyi Metariolit Formációként ismertetik) is
gyűjtött mintákat. A metariolit, metariolittufa és metatufit
teljeskőzetmintákon mért Weber- és Kübler-indexek átlaga
az anchizóna és az epizóna határára esett. Ez az érték a 2
µm alatti frakciónál az anchizónára volt jellemző.
Mindezek alapján ÁRKAI (1982) megállapította, hogy a
triász vulkáni és vulkanoklasztit eredetű kőzetösszletek
anchi(anchi–epi)metamorf átalakulást szenvedtek. ÁRKAI

(1983) a triász metavulkanitok és metavulkanoklasztitok
mellett a jura Szarvaskői Gabbró–Diabáz Formáció (ma
Szarvaskői Bazalt és Tardosi Gabbró Formáció) kőzeteit is
megmintázta. Véleménye szerint a pumpellyit, prehnit,
aktinolit, pirofillit, talk, klorit, kvarc és albit ásvány-
együttes pumpellyit–prehnit–kvarc fáciesű metamorfózist
jelez, és a triász magmatitoknál kisebb hőmérsékletű
átalakulásra utal. SADEK GHABRIAL (1996) és SADEK

GHABRIAL et al. (1996) a Szarvaskői Komplexum (ma
Szarvaskői Bazalt és Tardosi Gabbró Formáció)
kőzeteinek lényeges elegyrészein részletes ásványkémiai
vizsgálatokat végzett. A szerzők megállapították, hogy a
regionális prehnit–pumpellyit fáciesű metamorfózist,
mely az azokkal összefogazódó üledékes eredetű
kőzetsorozatokban is bizonyítható (diagenetikus–
anchimetamorf átalakulás — ÁRKAI 1973, 1982, 1983),
egy korábbi, óceánaljzati hidrotermális metamorfózis
előzte meg. Az óceánaljzati hidrotermális metamorfózis
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eredményeként a bazaltok prehnit–pumpellyit, a diabázok
zöldpala, a gabbrók zöldpala– amfibolit fáciesű átalakulást
szenvedtek. 

Összefoglalva: a fent említettek alapján a Bükk hegység
paleozoos és mezozoos üledékes, vulkáni és vulkanoklasztit
eredetű képződményei ÁRKAI (1973, 1982, 1983), SADEK

GHABRIAL (1996) és SADEK GHABRIAL et al. (1996) szerint
regionális anchimetamorf (prehnit–pumpellyit és pum-
pellyit–aktinolit–zöldpala fáciesű) átalakulást (kb. 200–350
°C) szenvedtek. Az átalakulás kis (–közepes) nyomású
(1,5–3 kbar, max. 5 kbar) lehetett. A Szarvaskői Bazalt és a
Tardosi Gabbró Formáció a regionális prehnit–pumpellyit
fáciesű metamorfózist megelőzően óceánaljzati hidroter-
mális metamorfózison ment át.

A Medvednica hegység és Észak-Magyarország
paleo–mezozoos kishőmérsékletű metamorf

képződményeinek összehasonlítása

Ebben a fejezetben a Medvednica hegység (Horvát-
ország) paleozoos és mezozoos, nagyon kisfokú metamorf
képződményeit ért kőzetátalakulást hasonlítom össze az
észak-magyarországi hasonló üledékes korú kőzetsoro-
zatokat ért metamorfózissal. Az összehasonlítást metamorf
kőzettani és geokronológiai adatok alapján végzem el.

Metamorf fejlődéstörténet

A Zagorje–Közép-dunántúli-zónába sorolható Medved-
nica hegységet felépítő szerkezeti egységek jellemző
kőzetsorozatainak leírását PAMIĆ, TOMLJENOVIĆ (1998)
készítette el. A hegység szerkezetfejlődési modelljét
TOMLJENOVIĆ (2002) és TOMLJENOVIĆ et al. (in press) dol-

gozták ki. A Medvednica hegység tektonosztratigráfiai
egységei közül a paleo–mezozoos sorozat, a jura ofiolit
mélange komplexum és a kréta–paleocén sorozat kishőmér-
sékletű átalakulását JUDIK et al. (2002, 2004, 2005, 2006) és
JUDIK (2007) vizsgálta részletesen. Az alábbiakban az egyes
egységek képződményeinek nagyon kis fokú metamor-
fózisát a fenti tanulmányokban közölt eredmények alapján
hasonlítom össze az É-magyarországi hasonló korú és
litológiai jellegű kőzetsorozatok metamorfózisával. Mivel a
paleo–mezozoos sorozaton belül a ĐURDANOVIĆ (1973) által
közölt biosztratigráfiai adatok ellenére az egyes képződ-
mények elkülönítése mindezidáig nem történt meg, és a kö-
zölt földtani térképeken a paleo–mezozoos sorozaton belül
még a paleozoos és triász képződményeket sem különítették
el, az észak-magyarországi egyes paleozoos és mezozoos
képződmények metamorfózisának összehasonlítása a Med-
vednica hegység paleo–mezozoos sorozatának metamor-
fózisára vonatkozó teljes adatsor átlagos értékei alapján
történt meg (1. táblázat). Egy esetleges formációnkénti
párhuzamosítás nemzetközi együttműködés keretében a
jövőben kulcsfontosságú lehet.

A Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatában
gyakori sziliciklasztos és karbonátos kőzetekhez, továbbá
vulkanoklasztitokhoz hasonló, nem diagnosztikus illit–K-
tartalmú világos csillám, klorit, kvarc, plagioklász (albit)
és/vagy karbonátásványok (leggyakrabban kalcit), rutil és
vas-oxidok, vas-oxi-hidroxidok vagy pirit ásványegyüttes-
sel rendelkező képződmények mind a Szendrői-, mind az
Upponyi-hegységből ismertek. A Medvednica hegység
paleo–mezozoos sorozatának finomtörmelékes eredetű kő-
zeteiben gyakori paragonit jelenléte a Szendrői-hegység
paleozoos kőzeteiben azonban alárendelt, és nem bizo-
nyított az Upponyi-hegység képződményeiben. Különbség
továbbá, hogy a Medvednica hegység paleo–mezozoos
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1. táblázat. A Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatának kishőmérsékletű metamorfózisa, összehasonlítva a Szendrői-, az
Upponyi- és a Bükk hegység paleozoos és mezozoos sorozatainak metamorfózisával ÁRKAI (1973, 1977, 1982, 1983), ÁRKAI et al. (1981,
1995), SADEK GHABRIAL (1996), SADEK GHABRIAL et al. (1996), KOROKNAI (2004), KOROKNAI et al. (2000, 2001, 2003) és JUDIK et al.

(2004, 2006) alapján 

Table 1. Very low-grade metamorphic evolution of the Palaeozoic–Mesozoic complex of the Medvednica Mts, comparing with the
metamorphism affected Palaeozoic and Mesozoic formations in North Hungary after ÁRKAI (1973, 1977, 1982, 1983), ÁRKAI et al. (1981, 

1995), Sadek Ghabrial 



sorozatából általam vizsgált cipollino-mintákban biotit és
epidot nem figyelhető meg, szemben a Szendrői-hegység
ÁRKAI (1977, 1982, 1983) és KOROKNAI (2004) által tanul-
mányozott cipollino-mintáival. TOMLJENOVIĆ (2002) dolgo-
zatában a Medvednica hegység területről is említ a
Szendrői- és az Upponyi-hegységből ismert kloritoidpalát
(ÁRKAI 1982; ÁRKAI et al. 1981; KOROKNAI et al. 2000, 2001,
2003; KOROKNAI 2004). 

Ha a Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatából
vizsgált agyagpala, fillit, metahomokkő, márvány, fillo-
szilikátokban gazdag, sávos márvány- (cipollino-) és
metavulkanoklasztit-mintákra kapott hőmérsékletértékek
400–410 °C-os maximumát a Szendrői- és az Upponyi-
hegység paleozoos képződményeire számított maximális
hőmérsékletadatokkal összevetjük (ÁRKAI 1977, 1982,
1983; ÁRKAI et al. 1981; KOROKNAI 2004) megállapítható,
hogy azok az Upponyi-hegység paleozoos képződményeire
kapott anchi(–epi)metamorf 300–350 °C-os átalakulási
hőmérsékletnél nagyobbak. A paleo–mezozoos sorozat
kőzeteire számolt 3,5–4 kbar körüli nyomás az Upponyi-
hegység képződményeire jellemző 2,5 kbar körüli értéket
(ÁRKAI 1982, ÁRKAI et al 1981, KOROKNAI 2004) meg-
haladja. Az epimetamorf (nagyhőmérsékletű anchimeta-
morf) átalakulást szenvedett Szendrői-hegység paleozoos
kőzetei esetében a számított, maximálisan 450 °C-os hő-
mérséklet a Medvednica hegység paleo–mezozoos soroza-
tára jellemző, maximálisan 400–410 °C-os hőmérséklettel
jó egyezést mutat, azonban a Szendrői-hegység kőzeteire
számított 2,5–3 kbar körüli nyomás a Medvednica
hegységbeli képződményekre kapottaknál kisebb. 

A Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatából
származó agyagpala, fillit, metahomokkő-, márvány-, cipol-
lino- és metavulkanoklasztit-minták metamorf fejlődés-
történetét a Bükk hegység paleozoos és mezozoos, válto-
zatos litológiai jellegű üledékes, illetve vulkanoklasztit ere-
detű képződményeivel is összehasonlítottam. A paleo–
mezozoos sorozatból csak szórványos biosztratigráfiai ada-
tok állnak rendelkezésünkre és a rétegtani felosztás is bi-
zonytalan. Megfigyelhető azonban, hogy a hegység külön-
böző területeiről származó kőzetminták esetében, az al-
kalmazott vizsgálati módszerekkel, a Bükk hegységben
tapasztaltakhoz hasonló tendenciát (északról dél felé
haladva, és a fiatalodás irányával párhuzamosan csökkenő
átalakultsági fok) — mindezidáig — nem sikerült kimutatni
(JUDIK 2007). Lényeges eltérés továbbá, hogy a Bükk
hegység triász vulkanit és vulkanoklasztit, metamorf fácies
jelzésére alkalmas ásványokat tartalmazó kőzetei (meta-
riolitok, metaandezitek, metabazaltok, metatufák) prehnit–
pumpellyit és pumpellyit–aktinolit(–zöldpala) fáciesű re-
gionális metamorfózist szenvedtek (ÁRKAI 1973). A jura
metamagmatitok prehnit–pumpellyit fáciesű regionális, és
azt megelőzően, kőzettípustól függően maximálisan
zöldpala–amfibolit fáciesű óceánaljzati hidrotermális meta-
morf átalakuláson mentek át (SADEK GHABRIAL 1996,
SADEK GHABRIAL et al. 1996). Valódi zöldpala fáciesre jel-
lemző ásványegyüttessel és szöveti jellegekkel rendelkező
kőzeteket a Bükk hegységből nem írtak le, míg a Medved-

nica hegység paleo–mezozoos sorozatában a zöldpalák és
zöldkövek gyakoriak, különböző típusaik a hegység ge-
rincét alkotják. A zöldpalák és zöldkövek protolitjának a
kora a Medvednica hegységben kérdéses, feltehetően triász
vagy jura magmás működéssel hozható kapcsolatba (lásd pl.
BELAK et al. 1995). A Bükk hegységben hiányoznak továbbá
a Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatában jelleg-
zetes cipollinók is. A Bükk hegység paleo–mezozoos kép-
ződményei ÁRKAI (1982, 1983) szerint kis (–közepes)
nyomású (1,5–3 kbar, max. 5 kbar) metamorfózist szenved-
tek, mely a Medvednica hegységbeli paleo- és mezozoos
kőzetekre számított nyomással részben átfed. 

Összefoglalva: a Medvednica hegység paleo–mezozoos
sorozatából vizsgált agyagpala-, fillit-, metahomokkő-,
márvány-, cipollino- és metavulkanoklasztit-mintákhoz ha-
sonló kőzetek a Szendrői- és az Upponyi-hegységből egy-
aránt ismertek. Cipollinót és kloritoidpalát a Bükk hegység
területéről az irodalomból nem ismerünk. A Medvednica
hegység nagyhőmérsékletű anchi–epimetamorf (kb. 300–
410 °C), közepes nyomású (3,5–4 kbar) átalakulást szenvedett
paleo–mezozoos sorozatát ért, maximálisan 400–410 °C
körüli hőmérsékletértékek a Szendrői-hegység paleozoos
kőzetsorozataira jellemző maximális hőmérsékletekhez kö-
zeliek. A nyomásviszonyok az észak-magyarországi paleo–
mezozoos kőzetekre jellemzőeket részben meghaladják, a
Bükk hegységben mértekkel azonban részben átfednek.
Lényeges különbség, hogy valódi, zöldpala fáciesű ásvány-
paragenezissel és szöveti jellegekkel rendelkező kőzeteket a
Szendrői-, az Upponyi- és a Bükk hegységből sem ismerünk. 

A Medvednica hegység jura ofiolit mélange komp-
lexumának és a Szarvaskő környékéről ismert metabázitok
feltételezhető rokonságának a lehetőségére már számos ta-
nulmány utalt (lásd pl. PAMIĆ et al. 2002), azonban a Bükk
hegységből származó magmatitok metamorfózisával
(SADEK GHABRIAL 1996, SADEK GHABRIAL et al. 1996)
foglalkozó részletes metamorf kőzettani, kőzetgenetikai és
geokémiai témájú tanulmányhoz hasonló, átfogó dolgozat a
Medvednica hegység jura ofiolit mélange komplexumáról
mindezidáig nem jelent meg. Ennek a tanulmánynak a
keretében elsődleges célom a jura ofiolit mélange komp-
lexum mátrixának metamorf kőzettani szempontú össze-
hasonlítása volt az észak-magyarországi hasonló kép-
ződményekkel. Az elvégzett metamorf petrogenetikai
vizsgálatok alapján az egységeket alkotó finomszemcsés
sziliciklasztos és karbonátos kőzetek egyaránt diagene-
tikus–anchimetamorf átalakulást szenvedtek. A bükki
metamagmatitok és a Medvednica hegység ofiolittömb-
jeinek az összehasonlítása, valamint a Medvednica hegység
kréta–paleocén sorozata esetében az esetleges észak-
magyarországi rokonsági kapcsolatok nyomozása további,
részletes vizsgálatok elvégzését teszi szükségessé.

A kishőmérsékletű átalakulás kora

A Medvednica hegység paleo–mezozoos metapelit- és
márványmintáinak a 2 µm alatti szemcseméret frakcióin
meghatározott K/Ar koradatok kb. 79 és 124 millió év
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között változnak, mely alpi, kréta metamorf esemény
hatására utal (JUDIK et al. 2006). Hasonló koradatokat
kaptak ÁRKAI et al. (1995) is a Szendrői-, az Upponyi- és a
Bükk hegység egyes részeiről származó metapelitmintákon
(2. ábra), melyek a fenti sorrendet követve 110±5 M év,
124±5 M év, valamint 79 és 133 M év között változtak. A
paleo–mezozoos sorozat cipollino-, metavulkanoklasztit-
és zöldpalamintái 2 µm alatti frakcióin meghatározott K/Ar
korok átlaga kb. 80 M év. Ez az érték a sorozat metapelit- és
márványmintáira kapott átlagos K/Ar koradatnál (kb. 110 M
év) lényegesen kisebb. Hasonló jelenséget írtak le ÁRKAI et
al. (1995) is a Szendrői- és az Upponyi-hegység cipollino- és
metavulkanit-mintáinál, melyet a kis mennyiségű, a meta-
pelitekben és az átkristályosodott karbonátokban rend-
szerint jelen lévő detritális K-tartalmú világos csillám
átörökített izotóp-összetételével magyaráztak. A szerzők a
Bükk hegység területéről eltérést mutattak ki az észak-bükki
„Parautochton” (CSÁSZÁR 2005) keleti részéről származó és
a hegység más részéről vizsgált anchi–epimetamorf
mintákon mért K/Ar koradatok között. Az előbbiek 77 és 82
(metaklasztitokon és metavulkanitokon), az utóbbiak 115 és
118 millió év (metapeliteken) között változtak. Ez utóbbi
csoport mintáinak 0,6 µm alatti frakcióin meghatározott
koradatok 86 és 102 M év közé estek. Hasonló (kb. 76 M év)
koradatokat kaptak KOROKNAI et al. (2007) is a Bükk hegy-
ség keleti részéről. A K/Ar adatok közötti eltérést ÁRKAI et
al. (1995) két lehetséges modellel magyarázták. Az első a
„Parautochton” hűléstörténetében bekövetkező regionális
eltérés lehetősége, a második a késő-kréta ÉNy–DK-i irányú
képlékeny deformáció hatása lehetett.

Összefoglalva: a Medvednica hegység paleo–mezozoos
sorozatából vizsgált kőzetek a Szendrői-, az Upponyi- és
Bükk hegység paleozoos és mezozoos képződményeihez
hasonlóan alpi (kréta) regionális metamorfózist szenvedtek.
Egy korábbi, pl. variszkuszi termális hatás nyomai a K/Ar
kormeghatározás eredményeként sem a Medvednica
hegység, sem a Szendrői-, az Upponyi- és a Bükk hegység
kőzetsorozatai esetében nem bizonyíthatók (1. táblázat és 2.
ábra).

Összefoglalás

Ebben a tanulmányban a Zagorje–Közép-dunántúli-
zóna egyik legnagyobb horvátországi felszíni előfordulása,
a Medvednica, valamint a Szendrői-, az Upponyi- és a Bükk
hegység paleozoos és mezozoos képződményeinek
metamorf fejlődéstörténeti korrelációját kíséreltem meg.

A Medvednica hegység tektonosztratigráfiai egysége-
inek átalakultsági fokát összehasonlítva a Szendrői-, az Up-
ponyi- és a Bükk hegység paleozoos és mezozoos kőzet-
sorozatainak metamorfózisával megállapíthatjuk, hogy a
Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatában gyakori
üledékes és vulkanoklasztit eredetű kőzetekhez hasonló
képződmények a Szendrői és az Upponyi-hegység területén
is előfordulnak. A Medvednica hegység kőzetösszleteinek
metamorf foka a képződmények ásványos összetétele,
szöveti-szerkezeti jellegei, valamint a szerves és szervetlen
„termométerek” és „barométerek” eredményei alapján
leginkább a Szendrői-hegységből ismertekhez hasonlítható
(ÁRKAI 1977, 1982; ÁRKAI et al. 1981; JUDIK 2007; JUDIK et
al. 2002, 2004, 2005; KOROKNAI 2004; KOROKNAI et al.
2000, 2001, 2003). A Medvednica hegység változatos
kőzetein meghatározott K/Ar koradatok alapján a paleo–
mezozoos sorozatot alpi, kréta (kőzettípustól függően kb.
110 és 80 M év) metamorfózis érte. Egy azt megelőző,
variszkuszi termális esemény hatása K/Ar módszerrel nem
bizonyítható. A Medvednica hegység paleo–mezozoos
sorozatára kapott K/Ar korokhoz hasonló adatokat
határoztak meg ÁRKAI et al. (1995) a Szendrői-, az Upponyi-
és a Bükk hegység hasonló üledékes korú képződményein.

A Medvednica hegység jura ofiolit mélange komp-
lexumának és a kréta–paleocén sorozat képződményeinek
az összevetése az észak-magyarországi hasonló korú
összletekkel további metamorf kőzettani–kőzetgenetikai
vizsgálatok elvégzését teszi szükségessé. 

Köszönetnyilvánítás

Ez a dolgozat egy, az MTA Geokémiai Kutatóintézet és
a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia között
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igazgató és a néhai Jakob Pamić akadémikus által vezetett
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része, valamint a Belső-Dinaridák és a Bükki nagy-
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2. ábra. A Medvednica hegység paleo–mezozoos sorozatából
és a Szendrői-, az Upponyi- és a Bükk hegység területéről
(vonalkázott) származó paleozoos és mezozoos kőzetminták
2 µm alatti szemcseméret-frakcióin meghatározott K/Ar
koradatok eloszlása (ÁRKAI et al. 1995, JUDIK et al. 2006)

n = a mért adatok száma 

Figure 2. Frequency distribution diagram of K/Ar ages
determined on <2 µm grain size fractions of various rock types
from the Palaeozoic–Mesozoic complex of the Medvednica
Mts and Palaeozoic and Mesozoic formations of the Bükk,
the Szendrő and the Uppony Mts (striated) after ÁRKAI et al. 

(1995) and JUDIK et al. (2006)
n = number of data



szerkezeti egység metamorf fejlődéstörténetének össze-
hasonlító vizsgálata, és a metamorfózis idején elfoglalt
relatív helyzetük tanulmányozása paleomágneses mód-
szerrel”. Köszönettel tartozom témavezetőnek, Árkai
Péternek a számtalan konzultációért, J. Pamićnak az
együttműködés elindításáért és a támogatásáért, valamint
dr. D. Balennek, dr. D. Tibljašnak és dr. B. Tomljenovićnak
a terepi munkában és az adatok értelmezésében nyújtott
segítségéért. Köszönöm dr. Balogh Kadosának a K/Ar
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és dr. Balla Z. lektori és szerkesztői munkáját. A vizs-
gálatokhoz támogatást nyújtott Árkai P. T-049454/2005-
2008 sz. és Balogh K. M-41434 sz. OTKA pályázata,
valamint a Croatian Ministry of Science and Technology
által támogatott 0119412 sz. projekt is.
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