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Az Alföld mezozóos magmás képződményei 

dr. Szepesházy Kálmán 
(3 ábrával) 

A Kárpátmedence, illetve a Kárpátok térsége, egy D N y —ÉK-i irányú, 
kb . a Dráva —Mura, valamint a Hernád —Sajó összefolyását összekötő vonal
lal (Középmagyarországi nagyszerkezeti vonal, Zágráb — kulcsi vonal, Zágráb — 
Hernád vonal) két, földtani fejlődéstörténetét, rótegtanát és nagyszerkezeti 
felépítését tekintve egymástól lényegesen eltérő félre osztható: 

1. A délkeleti fél részlegei: az Alföld, az Erdélyi-Középhegység, az Észak
keleti-, Keleti-, és Déli-Kárpátok (Alföldidák, Zemplénidák, Transzilvanidák), 
valamint Kelet-Szerbia területe a fáciesviszonyok és a szerkezeti alakulatok 
nagyfokú változatossága ellenére olyan rokon sajátosságokat mutatnak, ame
lyek bizonyos egybetartozásra utalnak. í g y pl. ezen a részen alárendelt szerepet 
játszanak, sőt helyenként teljesen hiányoznak a perm előtti új- és ópaleozóos 
képződmények. Az alpi ciklus (alpi gyűrődési tartomány) perm, mező- és 
kainozóos képződményei itt többnyire közvetlenül igen idős, bajkáli (asszinti) 
és prebajkáli kristályos kőzetekre települnek. A perm rendszer terrigén-ter-
resztrikus törmelékes kőzetekből, továbbá bázisos és savanyú herciniai szub
szekvens vulkánitokból és vulkáni törmelékkőzetekből áll. Tengeri, karboná
tos perm itt sehol sem fordul elő. Az alpi ciklus folyamán ez a terület a ki
sebb-nagyobb nyugodt és mobilis övek mozaikjából állott: 

a) A mérsékelten süllyedő nyugodtabb övekben felhalmozódott terrigén és 
karbonátos kifejlődésű üledékek vastagsága sehol sem jelentős. Olyan, 
több ezer méter vastagságú mezozóos mészkő- és dolomitösszletek, mint a 
Keleti-Alpokban, a Nyugati-Kárpátokban és a Magyar-Középhegységben, 
itt sehol sem fordulnak elő. 

b) A terület mobilis öveire (eugeoszinklinálisok) igen jellemző a preorogén 
(jura-alsókréta) iniciális bázisos magmás tevékenység, a jelentős kréta és 
neogén tektonizmus, továbbá a szinorogén (kréta és paleogén) terrigén 
flisképződés. A terrigén kőzetek esetében, a karbonátosoktól eltérőleg-
gyakori az abnormálisan nagy, gyakran több ezer méteres összletvastag-
ság is. A legjelentősebb nagyszerkezeti alakulatok az ausztriai fázis 
hatására jöttek létre. A kompresszív jellegű mozgások következtében az 
alsókréta és annál idősebb képződmények elég szembetűnő dinamometamor-
fózist szenvedtek. 

A mozgásokkal egyidejűleg a kéreg mélyebb részeiben valószínűleg szinoro
gén gránitképződés is lezajlott. Erre mutat, hogy a kréta legvégén és a paleo
gén elején fellépő mozgásokat élénk granodioritos (banatitos) magmás tevé
kenység kísérte. A szenon és paleocén korú bánátitok egy közel É— D-i irányú 
széles sáv szerkezeti vonalai mentén helyezkednek el. 
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2. Az északnyugati fél két övből áll: 

a) A keskeny, 50 — 60 km széles Délkeleti peremi övre, a Bükkidákra, a tengeri 
eredetű, karbonátos-pelites s csak ritkán homokos kifejődésű karbon, 
perm és triász korú rétegek jellemzőek (délalpi-dinári kifejlődés). Az itt 
levő karbonnál idősebb képződmények (a Szendrői-hegység devonja) 
ugyancsak a Déli-Alpok (Karavankák, Karni-Alpok) képződményeivel 
párhuzamosíthatok. Ennek az övnek a különlegessége a középsőtriász ko
rú, uralkodólag savanyú (nem ofiolitos) vulkáni képződményeknek a jelen
léte. A kréta és paleogén üledékek ebben az övben mindig normális, epi-
kontinentális, nem pedig flis kifejlődésűek. 

A délkeleti peremi övet É N y felé egy igen jelentős nagyszerkezeti öv , a 
Balaton-Darnó vonal határolja, amely az Északi- és Déli-Alpokat egymástól 
elválasztó nagyszerkezeti övnek, a Periadriai lineamentumnak (Insubrische 
Linie) a folytatása. 

b) A Balaton vonal, továbbá a Keleti Alpokat K-felé lezáró nagyszerkezeti 
vonal közöt t elterülő övre: a Bakonyidákra, valamint a Nyugati-Kárpátok 
Veporidáira és Gömöridáira rétegtanilag jellemző a paleozoikum (szilur, 
devon, karbon) gyakori jelenléte, továbbá a mezozoikumnak terrigén 
anyagban szegény, főleg nagyvastagságú mészkő- és dolomitösszletekből 
álló kifejlődése. Alpi iniciális magmás képződményeket (ofiolitokat) és flist 
ez az ö v nem tartalmaz. A Bakonyidák nagyszerkezeti felépítése, jelen
legi ismereteink szerint, viszonylag egyszerű. A Veporidák és Gömöridák 
területén azonban a kréta időszakban hatalmas takarórendszerek (az ún. 
Szubtátrai-takarórendszerek) jöttek létre. Az Alpok alsókeletalpi-takaró-
rendszerének a Krizsnai-, a felsőkeletalpinak a Chocsi és a Gömörida 
takarórendszerek felelnek meg. 

A z északnyugati fél két övét elválasztó Balaton — Darnó vonal közelében 
sokfelé lehet találkozni az alpi ciklus szinorogén magmatizmusának a termékei
vel. Ilyen magmatitok a Gömöridák felsőkréta granitoidjai, továbbá a Zalai
medence és a Magyar-Középhegység eocén-oligocén granodioritjai és ande
zitjei. 

A Kárpáti térség fentebbi, D N y —ÉK-i irányú, rétegtani és nagyszerkezeti 
szempontból egymástól lényegesen különböző öveinek a jelenlétét általában 
azzal szokták magyarázni, hogy a paleozoikum és a mezozoikum folyamán 
ezeknek az öveknek a helyén egymástól küszöbökkel elválasztott szélesebb
keskenyebb geoszinklinális-vályúk húzódtak. A kárpáti térség földtani fejlő
déstörténete és a terület kőzeteinek a sajátságai, főleg a legutóbbi évtizedek 
alföldi fúrásainak a mélyföldtani adatai az ilyen elképzeléseknek ellentmon
danak. Valószínűbbnek látszik, hogy a fenti övek képződményei eredetileg 
a nagy Tethys geoszinklinális-rendszer különböző, egymástól tekintélyes tá
volságra levő részeiben halmozódtak fel, s az Alpoknak és Kárpátoknak a 
krétától a neogén végéig tartó kialakulása közben, elsősorban a kréta orogén 
fázisok hatására, kisebb-nagyobb elmozdult kéregrészek formájában utólag, 
tektonikailag kerültek egymás mellé. A rendkívül bonyolult, horizontális s 
esetleg torziós mozgásokat végző kéregrészek közül egyeseknek a belsejében 
semmilyen különösebb szerkezeti változás nem jött létre (Dunántúli-Közép-
hegység), másokban viszont hatalmas takarók képződtek (Veporidák, Gömö-
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ridák), vagy pedig a mozgó tömegek kisebb-nagyobb részei egymásra tolódtak 
(Erdélyi-Középhegység). 

A z Alp-Kárpát-dinári rendszer tagjai közül legdélebbre, a mezozóos Tethys 
geoszinklinális déli szárnyában az Apenninek és a Dinaridák, valamint a Déli-
Alpok és a Bükkidák képződményei halmozódtak fel. 

A Tethys geoszinklinális rendszer lassan, de nagy arányokban süllyedő 
tengely-zónájában halmozódtak fel a Kelet i -Alpok és a Nyugati-Kárpátok 
(Veporidák, Gömöridák) takarórendszereinek, valamint a Bakonyidáknak a 
nagyvastagságú, karbonátos kifejlődésű, ofiolitokat és flist nem tartalmazó 
mezozóos képződményei. 

A Tethys északi szárnyában halmozódtak fel a Nyugati-Alpok Pennini- és 
Helvéciai-takarórendszereinek, a kárpáti térségben pedig a flisövnek, a szirt
övnek,a Tatridák bizonyos elemeinek, továbbá az Alföldidáknak, Zempléni
dáknak, Transzilvanidáknak és Kelet-Szerbiának az övekben ofiolitokat és 
flist is tartalmazó mező- kainozóos képződményei. 

A Keleti-Alpoknak, a Nyugati-Kárpátoknak, valamint a Bakonyidáknak a 
Tethys középső zónájában felhalmozódott képződményei sem nyugat, sem 
kelet felé nem folytatódnak. Az Alpok legnyugatibb, délre forduló részében, 
továbbá Kelet-Szerbiában és az ugyancsak déli csapású Hellenidákban a 
Tethys északi és déli szárnyának a képződményei, a tengely-zóna kimaradásá
val, közvetlenül érintkeznek egymással (1. ábra). 

'•ábra. Az Alpok és a Kárpátok mezozóos és annál idősebb képződményeinek feltételezett eredeti elhelyezkedése 
a Tethys geoszmklmális-rendszerben az alpi ciklus fo orogen fázisainak megindulása (középsőkréta) előtt. (Sematikus 

vázlat) 
FJe-l-Svvvoseä original layout of the Mesozoic and pre-Mesozoic formations of the Alps and the Carpathians in 
the Tethyan géosynclinal system before the onset of the main orogenic phases of the Alpine cycle (Middle Cretaceous) 

(schematized sketch) 
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A középsőkrétától a neogén végéig lezajló hegységképződési fázisokkal kap
csolatosan, É —D-i és K —Ny-i irányú préselő hatásokra a Tethys geoszinkli-
nális rendszer képződményei összetorlódtak. 

Az alpi térségben a Tethys középső zónájában levő képződmények észak 
felé mozogtak és hatalmas takarórendszerek (Alsó- és Felsőkeletalpi takarók) 
alakjában borították be az északi szárny penninikumának és helvetikumának 
az ugyancsak takarókba gyűrődött képződményeit . A Nyugati Alpokban a 
keletalpi takarók később lepusztultak. A Keleti Alpokban azonban egymás 
felett, jelenleg is kimutatható mind a négy takarórendszer. A Penninikum és 
Helvetikum képződményei a keletalpi-takarórendszerek alól csak kisebb-na
g y o b b tektonikai ablakok alakjában (pl. Engadini-ablak, Tauern ablak, Wech
sel ablak, Kőszeg-rohonci-ablak stb.), valamint a Keletalpi takarók északi 
peremén (flisöv, szirtöv) bukkannak a felszínre. 

A kárpáti térségben a Tethys déli szárnyának és tengely-zónájának a kép
ződményei részben ékként nyomultak észak felé (Bükkidák, Bakonyidák), 
részben hatalmas takarórendszerek alakjában (a Veporidák, Gömöridák taka
rói) borították be az északi szárny (a Tatridák bizonyos elemei, Zemplénidák) 
ugyancsak összetorlódott képződményeit . A fentiekből következik, hogy pl. 
a Bükk, a Bakony, vagy akár a Chocsi-takarórendszer mezozóos képződményei 
eredetileg a Tethys geoszinklinális-rendszer délebbi részeiben helyezkedtek 
el, mint pl. a Mecsek, az Alföld vagy Kelet-Szerbia hasonló korú képződményei. 
Bizonyos területeken, így pl. a Hernád folyó mentén, a Gömöridák, Bükkidák 

2. ábra. A kárpáti térség mezozóos és annál idősebb képződményeinek elrendeződése az alpi fázisok befejeződése 
után. (Sematikus vázlat) 

Fig. 2. Arrangement of the Mesozoic and pre-Mesozoic rocks of the Carpathian realm after the completion of the 
Alpine orogenic phases (sketch) 
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és Zemplénidák érintkezésénél az is előfordulhat, hogy a Tethys déli, középső 
és északi részének a paleo- és mezozóos képződményei közvetlenül egymás 
mellett, sőt esetleg egymás felett helyezkednek el (2. ábra). 

A kárpáti térség fentebb ismertetett délkeleti és északnyugati részének 
földtani fejlődéstörténete a kainozoikum előtt alapvetően különbözött egymás
tól. A mezozoikum végén azonban megkezdődött s a neogén elején befejező
dött a két nagyszerkezeti egységnek egyetlen nagy egységgé való összefonódá
sa. Azok a neogén mozgások (szávai, óstájer, újstájer stb. fázisok), amelyek a 
Külső-Kárpátokban kompressziós jelleggel (flisöv) a takarókat és pikkelyeket 
létrehozták, továbbá azok a diszjunktív jellegű neogén mozgások, amelyek 
következményeként a kárpáti térség nagy központi medencéje és peremi 
medencéi létrejöttek, és amelyek mentén az alpi szubszekvens vulkanizmus 
termékei a felszínre törtek, az egész kárpáti térségre lényegében már mint 
egyetlen nagy egységre hatottak. 

Egyes elképzelések szerint a Kárpátok ívén belül a harmadidőszaki meden
ceüledékek egy, az egész alpi ciklus alatt merev tömegként viselkedő kéreg
részre, ún. köztes tömegre, internidára települnek, ez a köztes tömeg sziget
szerűen helyezkedik el az Alpok és Kárpátok mobilis övezetében; földtani 
felépítése nem a Kárpátokéhoz, hanem inkább a környező táblás területek 
felépítéséhez hasonló, s merevebb voltánál fogva ellenállt az alpi orogén fázi
sok hatásának. 

Az Alföld területén a legutóbbi négy évtized alatt lemélyített több mint 
2000 szénhidrogénkutató fúrásnak az adatai a fentebbi elképzeléseket lénye
gesen megváltoztatták. A z alföldi mélyfúrások magmintáinak kőzettani vizs
gálatából levonható leglényegesebb megállapítások az alábbiak: 

Az alföldi mélyfúrásokból megismert kaino-, mező-, paleozóos és annál 
idősebb képződmények kőzettanilag, litológiailag és rétegtanilag nagyon jól 
azonosíthatók a környező kárpáti gyűrt területek hasonló korú képződményei
vel, viszont gyökeresen eltérnek a szomszédos táblás területek (Cseh masszí
vum, Keleteurópai-tábla, Mőziai-tábla) képződményeitől. 

A kristályos aljzat legidősebb metamorfitjai, miként a Kárpátokban, az 
Alföldön is proterozóos korúak. Ennél idősebb, archai kőzetek a kárpáti tér
ségben eddig még sehonnan sem kerültek elő. Ü g y látszik, hogy ennek a te
rületnek a földtani története, a kéreg megnyílásával, a proterozoikumban kez
dődöt t el. 

Az ó- és újpaleozóos képződmények az Alföld területén, valószínűleg utó
lagos, paleozoikum végi lepusztulás következtében, jelentéktelen szerepet 
játszanak, csak helyenként, keskeny övekben fordulnak elő. 

Az alpi ciklus mező- és kainozóos képződményei, miként a Kárpátokban, az 
Alföld területén is típusos geoszinklinális képződmények. Az Alföld üledé
kes képződményei között megtalálhatók egy geoszinklinális ciklus valamennyi 
üledékes formációjának a tagjai: az alsó terrigén, a karbonátos, a felső ter-
rigén (flis és molassz) stb. formációk kőzetei. Az alpi üledékképződési ciklussal 
párhuzamosan lezajló magmás ciklusnak a típusos termékei, az iniciális, szi-
norogén és szubszekvens magmatitok az Alföld területén ugyancsak jelen 
vannak. A Kárpátok térségében kimutatható, bázisos iniciális magmatitokkal, 
ofiolitokkal kísért mélytöréses övezetek (eugeoszinklinálisok) közül a legszé
lesebb az Alföld területén húzódik át. Az iniciális magmás működést lezáró, 
középsőkréta ausztriai fázis hatására az Alföld területén, bizonyos övekben, 
jelentős tektonikai folyamatok zajlottak le: vízszintes elmozdulások, kom-
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pressziós jellegű mozgások, torlódások, rátolódások stb. A préselő hatások 
bizonyítéka a fenti övek alsókréta és annál idősebb pelites képződményeinek 
a nagyfokú dinamometamorfózisa. í g y pl. a pusztaszöllősi, továbbá az ebes — 
hajdúszoboszlói alsókréta, vagy pedig a Bükk déli előterében feltárt alsótri
ász rétegeknél erősebb dinamometamorfózist a Kárpátok nagy takaróiban 
levő hasonló korú képződmények is csak egészen kivételesen szenvedtek. 
A Szolnok — debreceni flisövezet felsőeocénjében mért 0 — 90° közöt t vál tozó 
dőlésértékek jelentős eocénnél fiatalabb kompressziós jellegű mozgásokról 
tanúskodnak. Az Alföld területén a kréta és a neogén folyamán a Kárpátok és 
az Alpok nagykiterjedésű takaróihoz hasonló szerkezeti alakulatok valószí
nűleg nem jöttek létre (legalábbis erre bizonyítékok nincsenek); az átlagosnál 
kisebb (24,5 — 28,0 km) kéregvastagság-értékek is emellett szólnak. Helyen
ként jelentősebb rátolódásoknak a jelenléte azonban elképzelhető. A nagy 
takarók feltételezett hiányának valószínűleg nem az az oka, hogy az Alföld, 
illetve a Kárpát medence aljzatában az alpi ciklus folyamán egy kaptafa
szerű, merev tömeg helyezkedett el, hanem az, hogy erre a területre, sajátsá
gos központi helyzeténél fogva, az alpi orogén fázisok alkalmával csak kis 
mértékben hatottak azok a torlasztó erők, amelyek a Tethys geoszinklinális-
nak táblákkal határos, peremi részein a kéreg kivastagodását, illetve a Kár
pátok gyűrt láncát kialakították. 

* * * 
A földkéreg mobilis öveiben bizonyos tektonikai folyamatok kb. 200 — 250 

millió éves időintervallumokban ciklusosán megismétlődnek. Minden tekto
nikai vagy másképpen orogén ciklushoz, mint vezérműhöz egy-egy párhuzamo
san lezajló üledékképződési, metamorf és magmás ciklus kapcsolódik. 

Egy nagy tektonikai cikluson belül négy fejlődési stádiumot, szakaszt lehet 
különválasztani: egy bevezető, evolúciós vagy geoszinklinális szakaszt, egy 
orogén vagy hegységképződési szakaszt, egy posztorogén szemikratogén és végül 
egy kratogén szakaszt. Minden egyes tektonikai szakaszhoz önálló és jellegze
tes magmás tevékenység tartozik. 

1. A z első, evolúciós vagy geoszinklinális szakasz folyamán számottevő oro
gén fázisok még nem hatnak. Ekkor a legmobilisabb, ún. eugeoszinkiináíis 
övekben a köpenyig hatoló, sebhelyszerű mélytörések mentén szimatikus ere
detű, bázisos magmatömegek kerülhetnek a felszínre. Ez az ún. iniciális vagy 
ofiolitos magmás tevékenység. 

(Az „ o f i o l i t " elnevezést B B O N G N I A B T A . vezet te be a földtani i roda lomba 1 8 1 3 - b a n 
az Olasz A l p o k szerpentinjeire. S T E I N M A N N A . 1 9 0 5 - b e n az ofiol i t nevet a geoszinklinális 
öveze tek va lamenny i bázisos és ul t rabázisos kőzetére kiterjesztette. A E G A N D E . álla
p í t o t t a m e g elsőnek 1 9 1 6 - b a n , b o g y a bázisos m a g m a szimatikus eredetű, és feltörése 
a nagy tektonikai m o z g á s o k e lőt t zajlik le. 

S T I L L E H . 1 9 4 0 - b e n a fő orogén szakasz előtti , szimatikus, általa iniciálisnak neveze t t 
m a g m á s tevékenység termékei közü l csak a bázisos és ultrabázisos tagokat nevez te 
of io l i toknak, a k o v a s a v b a n v a g y alkáliákban gazdag differenciátumokat [pl . keratofir , 
t rachi t s t b . ] különválasz to t ta . 

B U K E I C . és N I G G L I P . 1 9 4 5 - b e n az ofiol i t elnevezést, min t gyű j tőneve t az összes 
iniciális m a g m a t i t jelölésére használta. A z alábbiakban m i is így használjuk.) 

2. A második, orogén vagy hegységképződési szakaszt a legerősebb, fő orogén 
fázisok jellemzik. Ezeknek hatására a kéreg legfelsőbb részeiben különféle 
torlódásos szerkezeti alakulatok, rátolódások, pikkelyek, takarók alakulhatnak 
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ki, a kéreg mélyebb részeiben pedig metamorfózis, ultrametamorfózis, migma-
titosodás és újraolvasás jöhet létre. A megolvadt kéreganyag szialikus eredetű 
magmaként az orogén fázisok préselő hatására, vagy a fázisokat követő lazu
lások következtében a kéreg felsőbb részeibe nyomulhat, illetve a felszínre 
törhet. Ez az ún. szinorogén magmás tevékenység. 

3. A harmadik, szemikratogén szakaszban a szialikus magma a szakasz vége 
felé fokozatosan egyre több szimatikus eredetű magmaanyaggal keveredve 
tör a felszínre. Ez az ún. szubszekvens magmás tevékenység. 

4. A negyedik, kratogén szakaszban felszínre törő, majdnem tiszta szimati
kus anyagot termelő magmás működést finális magmatizmusnak szokták ne
vezni. 

# * * 

A szerkezeti földtanban (morfotektonika) egy-egy nagy orogén ciklus alkal
mával felhalmozódott üledékes és magmás képződmények összességét gyürő-
dési vagy orogén tartománynak nevezik. E g y gyűrődési tartományon belül a 
tektonikai stádiumoknak megfelelő (egymástól regionális diszkordancia-felü-
letekkel elválasztott) kisebb hierarchikus egységek a szerkezeti emeletek, azok
nál még kisebbek a szerkezeti alemeletek. A harmadik és negyedik stádium kép
ződményeit összevonva, egy orogén tartományt legtöbbször három (alsó, 
középső és felső) szerkezeti emeletre szoktak felosztani. A kárpáti térségben 
az alpi orogén tartomány alsó szerkezeti emeletéhez a felsőperm-alsókréta, a 
középsőhöz a felsőkréta-paleogén, a felsőhöz a neogén képződmények tartoz
nak. 

A z Alföld mezozóos képződményei a fenti nagyszerkezeti beosztás szerint 
az alpi orogén tartomány alsó szerkezeti emeletéhez, illetve a középső szerke
zeti emelet alsó részéhez sorolhatók. Az alpi ciklus magmás képződményei 
közül az alföldi mezozoikum az iniciális magmás képződményeket és a szino
rogén magmás tevékenység idősebb tagjait tartalmazza. 

A. Az Alföld alpi iniciális magmás képződményei 

Az Alpok és a Kárpátok területén az alpi iniciális (vagy ofiolitos) magmás 
tevékenység a triászban indult meg, maximumát a jura végén érte el, s a kö
zépsőkréta végén, az ausztriai, illetve a szubherciniai fázissal (az albai, illetve 
a túron korszak végén) lényegében mindenütt befejeződött. 

Az iniciális magmatitok feltörése a Tethys geoszinklinális-rendszer legmo-
bilisabb, a köpenyig hatoló mélytörésekkel jellemzett ún. eugeoszinkiináíis 
öveiben zajlott le. Tehát az ofiolit-előfordulások mindig a mélytöréses övek 
lefutását jelzik (3. ábra). 

Az alpi iniciális magmás működést lezáró orogén fázisok jelentős kéregrész
elmozdulásokat hoztak létre. Az ofiolit-vonulatok jelenkori elhelyezkedése 
tehát sok esetben csak viszonylagos. A feltörések idején a vonulatok helye és 
iránya helyenként esetleg más lehetett, mint jelenleg. 

A kárpáti térség ofiolitjai lényegében négy nagy mélytöréses övezethez kap
csolódnak. Az ofiolitok feltörése elég tág, több mint 100 millió éves időinter
vallumban (a ladinitól a túron korszakig), négy szakaszban történt. A legidő
sebb, első és a legfiatalabb, negyedik szakasz kőzeteinek mennyisége és elter
jedése jelentéktelen. Az első, ladini-karni szakasz kőzetei csak a Keleti-Kár-
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3. ábra. A kárpáti térség iniciális, ofiolitos (1, 2, 3, 4) és szinorogén (a, b) magmás képződményeinek elterjedése, 
(Sematikus vázlat) 

Fig. 3. Hange and distribution of the initial, ophiolitic (1, 2, 3, 4) and synorogenic (a, b) igneous rocks of the Car
pathian realm (sketch) 

pátokban (Persányi-hegység), a negyedik cenomán-turon szakasz kőzetei csak 
a Déli-Kárpátok autoehtonjában fordulnak elő. (A Gömöridák ofiolitjainak 
alsótriász kora csak feltételezett.) A legfontosabb, második, jura időszaki és a 
harmadik, alsókréta szakasz gyakran hatalmas tömegű képződményeinek az 
elterjedése minden övben általános. 

A z ofiolitok legnagyobb része üledékes rétegekkel váltakozó, tengeralatti 
vulkáni termék, de akadnak bőven szubvulkáni és hipabisszikus kőzettestek 
is kisebb-nagyobb intrúziók is. 

A legidősebb ofiolitok kevéssé differenciáltak, az összetételük általában 
gabbroidális (tholeiites). A későbbi szakaszok termékei között a legszélsősé
gesebb, ultrabázikus, bázikus, savanyú és alkalikus differenciációs és asszimi
lációs termékek is előfordulnak. A kréta időszaki harmadik és negyedik sza
kasz kőzetei közöt t nagyon gyakoriak a szpilitek. 

1. A z alp-kárpáti geoszinklinális övezet és az attól ÉK-re és K-re levő táb
lás területek (Keleteurópai-tábla, Mőziai-tábla) érintkezése mentén húzódó 
Kárpáti mélytöréses öv lefutását a Nyugati- és Északkeleti-Kárpátok szirtövé
ben, a Keleti-Kárpátok Dacida-takarórendszereiben, továbbá a Déli-Kárpá
tok Danubiai-autochtonjában előforduló ofiolitok jelzik. 

A Nyugati- és Északkeleti-Kárpátok szirtövének az ofiolitjai mindig alsó
kréta korú, aljzattól elszakadt, gyökértelen testek, ún. olisztolitok. (Csupán 
a Nyugati-Kárpátoktól ÉNy-ra fekvő Sziléziában levő ún. teschenitek van
nak autochton helyzetben.) 

1 0 Földtani Közlöny 



3 9 2 Földtani Közlöny 107. kötet, 3 —4. füzet 

A Keleti-Kárpátok ofiolitjai két vonulathoz tartoznak. A külső vonulat
ban a külső Dacida-takarók alsókréta durva flisét és szinajai rétegeit kísérő 
olisztolitok találhatók. A belső vonulat ofiolitjai kisebb-nagyobb telérek, 
tömzsök és intrúziók, vagy pedig azok foszlányai alakjában a belső Dacida 
takarók kristályos és mezozóos képződményeihez kapcsolódnak. A Keleti-
Kárpátok ofiolitiai is uralkodólag jura és alsókréta korúak. Triász korú (ladini-
karni) ofiolitok csupán a Persányi-hegység Dacida-takarófoszlányaiban for
dulnak elő. 

A Déli-Kárpátokban a Danubiai-autochton kristályos és mezozóos képződ
ményeit kísérik jura és alsókréta korú változatos ofiolitok. í g y pl. a Páring és 
Tarcu hegységben, a Mehádiai- (Mehedinti-) hegység Szörényi (Severin-) ta
karójában stb. A kárpáti térség legfiatalabb, cenomán-turon korú ofiolitjai is 
itt találhatók meg. 

2. A kárpáti térség legnagyobb és legszebb ofiolit-öve, a Maros menti 
ofiolit-öv, a Torockói-hegység, az Erdélyi-Érchegység és a Drócsa hegység 
területén 190 km hosszú és 40 k m széles ívben veszi körül az Erdélyi-Közép-
hegység Biharia—Drócsa-takarórendszerét. Folytatása a felszín alatt délre ka
nyarodva, az Alföld legdélibb, bánsági (bánáti) részén és Belgrád környékén 
át a Vardar-övben is tovább nyomozható . E K felé, Torda közelében a vonu
lat elvégződik, illetve a folytatása egyelőre nem ismeretes. 
3. A harmadik, legszélesebb ofiolit-öv a kárpáti térség délkeleti felét magá
ban foglaló nagyszerkezeti egységnek (Alföldidák, Transzilvanidák) az ÉNy-i 
részén húzódik a Drávától az Északkeleti-Kárpátokig. Ez az ö v felsőkréta és 
annál fiatalabb képződmények alatt, egy a Mecsektől a Nyírségig terjedő 
D N y —ÉK-i irányú sávban harántolja az Alföld területét. Abban a mobilis 
övezetben helyezkedik el, amely a Bihari-autochtont és annak DNy-i , alföldi 
folytatását ÉNy-on szegélyezi, s amely nagyjából párhuzamos a Középmagyar
országi- (Zágráb — Hernád) vonallal. A kárpáti térség későbbi, szinorogén fej
lődési szakaszában körülbelül ennek az övezetnek a területén alakultak ki 
azok a tengervályuk, amelyekben a Szolnok — Debrecen — máramarosi flisöve-
zet felsőkréta és paleogén terrigén üledékanyaga felhalmozódott. Az ofiolitok 
feltörése és a flisképződés között azonban semmiféle törvényszerű összefüggés 
nincs; legfeljebb csak annyi, hogy az ofiolitok is és a flisképződmények is a 
geoszinklinális övezetek legmobilisabb részeihez kapcsolódnak. 

A fentebbi középalföldi ofiolit-övezetnek a kőzetei uralkodólag gabbrós 
(tholeiites) összetételű, részben tenger alatt feltört bazaltok, mandulaköves 
bazaltok, azok piroklasztikumai, valamint szpilitek, részben kisebb-nagyobb 
szubvulkáni és hipabisszikus dolerit- és gabbrótestek, telérek, teleptelérek, 
intrúziók stb. Az ofiolitos magmás működés már a jura időszak elején, a liász 
korban megindult (pl. Hajdúszoboszló), maximumát a jura legvégén, illetve 
az alsókrétában (pl. Ebes, Kurd) érte el. A legfiatalabb ofiolitok apt-albai 
korúak (Duna—Tisza köze) . Az ausztriai orogén fázissal (az albai és cenomán 
korszak határán) az ofiolitos működés itt lezárult. Az övezet legnyugatibb 
tagjai a Mecsek hegység felszínen levő alsókréta trachidoleritjei (alkáli bazalt
jai). A Mecsektől É-ra a Kurd és Döbrököz közelében lemélyített fúrások több, 
mint 1000 m vastagságban hatoltak felső jura-alsókréta korú mandulaköves 
bazaltokból, továbbá doleritekből és gabbrótestekből álló ofiolitösszletbe. 
A kárpáti térségben ilyen vastag ofiolitos összlet csak a Maros menti ofiolit-
övben fordul elő. Tovább É K felé, a Duna—Tisza köze középső és a Tiszántúl 
északi részén nagyon sok mélyfúrás tárt fel főleg malm-albai korú bazalt-, 
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mandulaköves bazalt-, bazalttufa-, agglomerátum-, továbbá dolerit- és gabb-
rótömegeket. í g y pl. Kiskőrös, Kaskantyú, Páhi, Nagykőrös, Jászkarajenő, 
Szolnok, Szandaszőllös, Nagykörű, Tiszagyenda, Kunadacs, Kunmadaras, 
Hajdúszoboszló, Ebes mellett, valamint Kárpátalján Beregszász környékén. 
A Mecsektől DNy-ra az ofiolit-övezet megszakad. Az övezet folytatása D felé, 
az előbbi övezethez hasonlóan a Balkán félsziget középső részén, az É —D-i 
irányú Pelagóniai- és Szubpelagóniai-övben kereshető. 

Mind a három fentebbi ofiolit-övezetben uralkodnak a normál-gabbrós, 
illetve az enyhén alkáli jellegű tholeiites összetételű termékek. A savanyú, 
alkalikus és bázikus differenciációs és asszimilációs termékek ritkák; ultra-
bázitok (peridotitok stb.) jelentéktelen mennyiségben akadnak vagy teljesen 
hiányoznak. 

4. A kárpáti térség negyedik ofiolit-övezete területileg a Déli-Alpok ÉK- i 
folytatásához, a Balaton — Darnó vonal és a Zágráb—Kulcs— Hernád vonal 
között D N y —ÉK-i irányban húzódó Bükkidákhoz kapcsolódik; az övezet 
tényleges hovatartozása, nagyszerkezeti helyzete s képződményeinek a kora 
azonban még nem tisztázott. Az övezet ofiolitjai, kőzettani sajátságaikat 
tekintve lényegében teljesen hasonlóak az előbbi három övezet képződményei
hez. Többnyire ezek is bazaltok, mandulaköves bazaltok, doleritek, szpilitek, 
gabbrók stb. Ebben az övezetben azonban, az előbbi övezetekkel ellentétben, 
helyenként ultrabázitok is előfordulnak. Az övezet mélyfúrásokkal feltárt és 
felszínen levő ofiolit-előfordulásai többnyire közvetlenül a Balaton — Darnó 
vonal DK- i oldalán helyezkednek el. Jugoszláviában, a Drávától kissé délebbre 
a Lepavina-1 jelű fúrás hipersztén-peridotitban (harzburgitban), északabbra 
a Nemespátró mellett lemélyített Inke-9 jelű fúrás szpilit-dolerites-radioláriás 
összletben ért véget. A z Alföld északi részén ennek az övezetnek a mandula-
köves-bazaltos, szpilites, radioláriás összletét tárta fel a Tóalmás-2 jelű fúrás. 
Tovább É K felé ehhez az övezethez tartoznak a Mátra ÉK- i , a Bükk DNy- i 
részén és a Bódva völgyében a felszínen is megtalálható bázisos magmatitok 
(gabbrók, diabázok), továbbá a Szepes — Gömöri — Érchegység K-i peremén 
felszínen levő, illetve mélyfúrásokkal feltárt ultrabázit-tömegek (szerpenti-
nesedett peridotitok, dunitok, piroxenitek stb.) Az övezet tagjainak a kora 
egyelőre még bizonytalan. A Mátra K-i , a Bükk DNy-i részén és a B ó d v a 
völgyében felszínre bukkanó ofiolitok egyesek szerint felsőkréta, mások sze
rint középsőtriász korúak. A Szepes — Gömöri Érchegység ofiolitjait, mivel 
felettük helyenként középsőtriász rétegek találhatók, általában alsótriász ko-
rúaknak tartják. Ez a helyzet azonban szerkezeti is lehet. A Nyugati-Alpok 
Penninikumában, valamint az Alföldidák, Transzilvanidák és Hellenidák me
zozoikumában általánosan elterjedt ofiolitos-radioláriás-palás formációk a Déli
és Keleti-Alpok mezozikumában ismeretlenek. Elképzelhető, hogy a fenti 
övezet ofiolitos formációi, legalábbis részben, az Alföldidák mezozoikumának 
a tartozékai, s a Balaton — Darnó vonal mentén, attól DK-re , tektonikai ab
lakok alakjában bukkannak elő a Bükkidák allochton helyzetben levő mezo
zoikuma alól. Az is lehet, hogy az övezet nem egységes (egy része paleozóos?). 

5. Az alp-kárpáti térség mezozóos kőzetei között különleges helyet foglal
nak el azok a savanyú, intermedier és kisebb mennyiségben bázikus vulkáni 
és vulkáni törmelékes képződmények, amelyeket a Déli-Alpok triászának a 
ladini emeletéből (keratofirok, diabázok), illetve a Bükk hegység triászának 
az anizuszi és ladini-karni emeletéből (porfirok, porfiroidok, porfiritek, dia
bázok) írtak le. Ezek a képződmények a keletalpi középsőtriász kifejlődés-

10 ; 
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ben nyomokban még megtalálhatók, a Nyugati-Alpok és a kárpáti térség keleti 
részének a triászában azonban seholsem fordulnak elő. A középsőtriász vul
kánitok nem típusos ofiolitok; azoknál sokkal savanyúbb összetételűek. In
kább elkésett herciniai szubszekvens vulkánitoknak és nem alpi iniciális 
magmatitoknak, vagyis nem szimatikus, hanem inkább szialikus eredetű 
magmás képződményeknek látszanak. Az Alpok és Kárpátok egyéb területein 
hasonló vulkánitok (diabázok és kvarcporfirok) a perm időszakban törtek 
nagy mennyiségben a felszínre. A Bükk hegység középső és keleti részében 
az anizuszi és ladini porfiroidok, porfiritoidok és diabázok elterjedése álta
lános. Az Alföld ENy- i részén, a Bugyi, Sári, Jászberény, Eger, Mezőkeresz
tes és Sajóbídvég környékén lemélyített fúrások neogén, illetve paleogén 
képződmények alatt mindenütt bükki (délalpi) kifejfődésű triászt tártak fel. 
Triász korú vulkáni kőzetet (feltehetően ladini porfiritot) azonban csupán 
egyetlen fúrás (az Egertől délre lemélyített Kömlő-1 jelű) harántolt. 

B. Az Alföld alpi szinorogén magmás képződményei 

Az Alpok és a Kárpátok területén az ausztriai, illetve a larámi orogén fázissal 
az alpi ciklus iniciális magmás tevékenysége lezárult. Ugyanakkor a szialikus 
kéreganyag bizonyos részeinek migmatitosodása, illetve újraolvadása követ
keztében megindult a szinorogén magmás tevékenység. A granodioritos 
vagy gránitos összetételű magmává olvadt kéreganyag az orogén fázisok ha
tására, illetve az azokat követő lazulások során a felsőkréta és a paleogén 
folyamán, kisebb-nagyobb hipabisszikus kőzettestek, intrúziók, telérek, te-
leptelérek alakjában a kéreg felsőbb részeibe nyomult , illetve különféle vulkáni 
képződmények alakjában a felszínre tört. A szinorogén magmatitok elterje
dése szintén nagyszerkezeti övekhez kapcsolódik. Az Alpok és a Kárpátok 
térségében két ilyen övet lehet kijelölni (3. ábra). 

a) Az egyik, az ún. banatit-öv az Erdélyi-Középhegység és a Déli-Kárpátok 
Ny-i szegélyén és Kelet-Szerbia területén húzódik, nagyjából E —D-i irány
ban. Az övezet gránitos vagy granodioritos összetételű hipabisszikus vagy 
mélységi kőzeteit bánátitoknak nevezik. A megfelelő vulkáni és szubvulkáni 
kőzetek általában andezitek, dácitok és riolitok. A fenti területeken a felszí
nen is sok helyen, nagy tömegben megtalálható bánátitok benyomulásának, 
illetve kitörésének a kora felsőkréta és paleocén. 

A z Alföldön a kunmadarasi terület néhány mélyfúrásában a szenon glo-
botruncanás üledékek közötti dácit és dácittufa anyagú közbetelepüléseket 
és teléreket lehet a banatitos magmás tevékenység legnyugatibb megnyil
vánulásainak tekinteni. 

b) A másik, ún. tonalit-öv a Keleti- és Déli-Alpokat elválasztó nagyszerke
zeti öv , a Periadriai-lineamentum (Insubrische Linie) töréseihez kapcsolódik. 
Az övezet granodioritos, gránitos összetételű mélységi és hipabisszikus kőze
teit összefoglaló néven tonalitoknak szokták nevezni. A megfelelő vulkánitok 
általában andezites összetételűek. A tonalitok benyomulásának kora: felsőkré-
ta-paleogén. Az andezitek feltörése a paleogénben, főleg az eocénben és rész
ben az oligocénben zajlott le. Ennek az övezetnek a tagjai a kárpáti térségben 
a Balaton — Darnó vonal két oldalán találhatók meg. í g y pl. egy-egy nagyobb 
granodiorit-tömeget tártak fel Zala megyében a Hahót —Ederics, a Puszta--
magyaród és a Gelse közelében lemélyített fúrások. A Szepes — Gömöri-Erc-
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hegység területén ide sorolhatók a felsőkréta korú, ún. gömöri gránitok. A 
Balaton — Darnó vonal mentén a mélyfúrásokkal feltárt és felszínen levő eocén 
és oligocén képződmények nagyon gyakran tartalmaznak andezites összeté
telű vulkáni, szubvulkáni s esetleg hipabisszikus kőzettömegeket. Ilyenek pl. 
a Recsk környéki eocén andezit- és a bükkszéki oligocén andezittufaelőfordu
lások. Az Alföld E-i részének paleogén képződményeiben is több helyen akad
nak andezites összetételű vulkáni tufaközbetelepülések, a Szolnok — debreceni 
flisöv paleogén képződményei viszont vulkáni tufaközbetelepüléseket nem 
tartalmaznak. 

* * * 
A kárpáti térség nagyszerkezeti felépítésének és földtani fejlődéstörténeté

nek a kinyomozásánál az Alföld mélyföldtanának kulcsszerepe van. 
A legutóbbi évtizedek alatt lemélyített alföldi szénhidrogénkutató fúrások 

adataiból levonható leglényegesebb megállapítások az alábbiak: 
1. A z Alföld területén az alpi orogén tartomány alsó és középső szerkezeti 

emeletének (felsőperm-paleogén) képződményei lényegesen eltérnek a Magyar-
Középhegység, a Nyugati-Kárpátok hasonló korú, keletalpi és délalpi kifej
lődésű képződményeitől, viszont jól azonosíthatók a Nyugati-Alpok (Pennini-
kum) és a Hellenidák (Pelagóniai-, Szubpelagóniai- és Vardar-öv) eugeoszink
linális jellegű képződményeivel. Ezen a területen az alpi ciklusra jelentős ini
ciális és szubszekvens magmás tevékenység, valamint mérsékelt arányú kar
bonátos üledékképződés a jellemző. Jelentősebb üledékvastagság csak a terri
gén jellegű preorogén, valamint a flis és molassz formációk esetében figyelhető 
meg. 

2. Az alpi orogén fázisok közül az ausztriai fázis az Alföld ÉNy-i és a Tiszán
túl D-i részén, az idősebb neogén fázisok pedig a Szolnok — debreceni flisöv 
területén váltottak ki jelentősebb kompressziós mozgásokat. Az egész alpi 
ciklus folyamán viszonylag stabilis köztes tömegként a kárpáti térség DK- i 
részében csupán a Bihari-autochton és annak DNy-i , alföldi nyúlványa visel
kedett. 

Összefoglalás 

A Kárpátok térségében az alpi geoszinklinális ciklus kezdeti, evolúciós sza
kaszában felhalmozódott üledékekhez bizonyos övekben köpenyeredetű (szi-
matikus), bázikus, ún. iniciális magmás képződmények kapcsolódnak. Az ini
ciális magmatitok feltörése a ladinitól a túron korszakig, a Tethys geoszinkli-
nálisrendszer legmobilisabb, köpenyig hatoló mélytörésekkel jellemzett, ún. 
eugeoszinklinális öveiben zajlott le. A magmatitok legnagyobb része üledékes 
rétegekkel váltakozó tengeralatti vulkáni termék, de akadnak bőven szub
vulkáni és hipabisszikus kőzettestek, kisebb-nagyobb intruziók is. A legidősebb 
iniciális magmatitok kevéssé differenciáltak, az összetételük uralkodólag gabb-
roidális (tholeiites). A fiatalabbak között a legszélsőségesebb, ultrabázikus, 
bázikus, intermedier, savanyú és alkalikus differenciációs és asszimilációs ter
mékek is előfordulnak. A legfiatalabbak között nagyon gyakoriak a szpilitek. 

A kárpáti térség iniciális magmatitjai (ofiolitjai) lényegében négy nagy, 
mezozóos mélytöréses öveket jelző vonulatban helyezkednek el. 

1. A z alp-kárpáti geoszinklinális övezet és az attól É-ra és K-re levő táblás 
területek érintkezése mentén húzódó Kárpáti mélytöréses öv lefutását a Nyugati-
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és Északkeleti-Kárpátok Szirt-övében, a Keleti-Kárpátok Dacida-takaró
rendszerében, továbbá a Déli-Kárpátok Danúbiai autochtonjában előforduló 
iniciális magmatit-előfordulások jelzik. 

2. A kárpáti íven belül a legnagyobb és legszebb ofiolit-öv a Maros-menti 
ofiolit-öv. Ez a 190 km hosszú és 40 km széles öv ívben veszi körül az Erdélyi-
Középhegység (Apuseni) Biharia—Drócsa takarórendszerét. Nyugati vége a 
felszín alatt délre kanyarodva, Belgrád környékén át, a Vardar-öv felé is 
tovább nyomozható. 

3. A harmadik, ún. Középalföldi ofiolit-öv, a Mecsek hegységtől az Észak
keleti-Kárpátokig húzódó, széles, D N y —ÉK-i irányú sávban az Erdélyi-Kö-
zéphegység Bihari-autochtonját és annak alföldi nyúlványát szegélyezi. Az 
alpi ciklus következő, szinorogén (kréta-paleogén) szakaszában ebben az eugeo
szinkiináíis övben alakultak ki a Szolnok — debreceni flisöv tengervályúi. 

4. Az előbbivel párhuzamos negyedik ofiolit-öv területileg a Balaton — 
Darnó vonal és a Zágráb — Hernád vonal között DNy— ÉK- i irányban húzódó, 
délalpi-dinári kifejlődésű mezozóos pasztához kapcsolódik, nagyszerkezeti 
helyzete azonban még nem teljesen tisztázott. Az előbbiektől eltérően, ebben 
az övben a gabbrók, bazaltok és szpilitek mellett jelentős ultrabázittömegek 
(peridotitok, dunitek) is előfordulnak. 

5. Az alp-kárpáti térség mezozóos magmás kőzetei közöt t különleges helyet 
foglalnak el azok a savanyú, intermedier és bázikus vulkáni képződmények, 
amelyeket kizárólag az előbbi ö v területén a Déli-Alpok triászának a ladini 
emeletéből (keratofirok), illetve a Bükk hegység triászának az anuzuszi és 
ladini-karni emeletéből (porfirok, porfiritek, diabázok) írtak le. Ezek a kőze
tek a típusos ofiolitoknál savanyúbbak; inkább elkésett herciniai szubszek
vens vulkánitoknak látszanak. Az alpok és Kárpátok egyéb területein hason
ló vulkánitok a perm időszakban törtek a felszínre. 
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Mesozoic igneous rocks of the Great Hungarian Plain 
K. Szepesházy 

In the Carpatian rea lm the sediments accumula ted in the initial, evolu t ionary phase o f 
the Alp ine géosyncl inal cyc le are in certain zones accompanied b y basic magmat i tes o f 
mant le origin, so-called initial simatic magmat i tes . The initial magmat i t es emerged f rom 
Ladin ian to Turonian t ime in the m o s t mob i l e , so-called eugenosyncl inal belts, characteri
zed b y deep fractures penetrat ing as deep as the mantle , o f the T e t h y a n géosyncl inal 
sys tem. The bulk o f the magmati tes are products o f submarine vo lcan i sm alternating with 
sedimentary layers, t h o u g h subvolcanic and hypabyssa l rock bodies , intrusions o f va ry ing 
size, do also occur in a great number . The earliest initial magmat i tes are little differentiat
ed, showing p redominan t ly gabbroidal compos i t ion (tholeiitic). Later ones include ultra-
basic, basic, intermediate, acid and alcaline produc ts o f differentation and assimilat ion 
thus showing an ex t remely wide range o f var ie ty . The latest ones are ve ry often represent
ed b y spilites. 

The initial magmat i tes (ophiolites) o f the Alpine-Carpathian géosyncl inal belt occur 
essentially in four large zones representing deep fracture zones. 

1. The Carpathian deep fracture zone, running along the con tac t be tween the Alpine-
Carpathian géosyncl inal belt and the pla t form areas to the nor th and east o f it, is deli
neated b y occurrences o f initial magmat i tes recognizable in the K l i p p e n Bel t o f the 
Wes te rn and Northeastern Carpathians, the Dac ida nappe systems o f the Eastern Car
pathians and in the D a n u b i a n A u t o c h t o n o f the Southern Carpathians. 

2. T h e largest and nicest ophiol i te belt within the Carpathian A r c is the Maros Val ley 
ophiol i te zone, surrounding, in fo rm o f an are, the Bihar ian-Drócsa nappe system o f the 
Transsylvanián Highlands (Apuseni Mts.) ove r a length o f 190 k m and a width o f 40 k m . 
Its western end, bend ing southwards underground, can be farther t raced across the region 
o f Belgrade, towards the Varda r zone. 

3. T h e third, so-called Middle Hungar ian Plain ophioli te zone, forming a wide belt o f 
S W — N E orientation ex tending f rom the Mecsek Mountains as far as the Northeastern 
Carpathians, borders o n the Biharian A u t o c h t o n o f the Transylvanian Highlands and its 
outpos ts extending into the Great Hungar ian Plain. I t was in this eugenosyncl inal belt that 
the sea troughts o f the Szo lnok —Debrcen f lysch belt were formed in the next , synorganic , 
Cretaceous-to-Paleogene phases o f the A lp ine cyc le . 

4. Parallel to the former, the fourth ophiol i te zone is spatially associated with the 
South Alpine-Dinar ic Mesozoic belt extending in S W — N E direction be tween the 
Bala ton-Darno Line and the Zagreb —Hernád Line , but its mega tec ton ic situation is no t 
comple te ly cleared as o f ye t . Differently f rom the former, gabbros , basalts and spilites in 
this zone are accompan ied , in addit ion, b y considerable masses o f ultrabasites (perido-
tites, dunites). 

5. A particular p lace a m o n g the Mesozoic igneous rocks o f the Alpine-Carpathian area 
is occupied b y the acid, intermediate and basic volcanics which were described, exclusively 
in the former zone, f rom the Ladinian Stage o f the South Alp ine Triassic (keratophyres) , 
resp. f rom the Anis ian and Ladinian-Carnian Stages o f the B ü k k Mounta in ' s Triassic 
(porphyries, porphyri tes , diabases). These rocks are m o r e acid than the typ ica l ophiol i tes; 
appearing to be rather retarded Hercynian subsequent volcanic products . I n other areas o f 
the A l p s and the Carpathians similar volcanics erupted in the Permian. 


