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Az upponyi-hegységi bazisos vulkánitok a kőzettani elemzés alapján tholelites 
jellegű, kontinentális riftesedéssel kapcsolatos metabazaltok, melyek a spihtesedés je
gyeit mutatják A tenger alatti vulkáni működés során a mésziszapos szedimentációs 
térbe került láva a mésziszappal keveredett és kezdettől fogva erős elváltozáson ment 
keresztül Az un „II sorozat”-beli, zsmnyei és kőrózsa-tetői előfordulások a felső
devon alsóbb részébe, a hegység DK-i peremén levő, strázsa-hegyi előfordulások pedig 
az alsó-devon alsóbb részébe tartoznak Az előbbiek csapásába eső, „metatufitos”-nak 
leírt mészkövek sávja valószínűleg párhuzamosíthato a Szendrói-hegység hasonló korú 
Abodi Mészkő Formációjával

Az Upponyi-hegysegben vulkáni eredetű kőzetek három csoportban fordulnak elő 
(1 ábra)

1 Az ún „II sorozatban” („Lázbérci Formáció”) a hegység Ny-i részén a Zsinnyén 
és a Kőrózsa-tetőn, tll a Csernely-patak völgyének e két hegy közé behúzódó Ny-i oldal- 
volgyében Ehhez csatlakoznak az innen KÉK-i irányban egészen a hegység ÉK-i pereméig, 
100-150 m széles sávban húzódó „tufitos” mészkő és pala (9) kibúvások (Pa n t ó  G 1954)

2 A nekézsenyi Strázsa-hegyen szürke, részben crmoideás és kristályos mészkővel 
együtt, íll annak csapásában több foltban a hegység DK-i pereme mentén (S c h r é t e r  Z 
1943, 1945)

3 A Tapolcsányi Formációból („III sorozat”) B a l o g h  K —P a n t ó  G 1954, 
B a l o g h  K (1964, p 279) a Nekézsenytől É-ra levő Suta-volgy kornyékéről említ „tufás 
homokkövet”, Á r k a i  P  1978 pedig a Dédestapolcsány 8 és 9 sz fúrásokból metabazalt 
és -„tufa” betelepüléseket

A vulkánitok korának megítélése mmdig az őket bezáró sorozatok koráról alkotott 
vélemények szerint változott Ezek pedig, kormeghatározásra alkalmas ősmaradványok 
híján, erősen változtak

Pa n t ó  G (1954) a zsmnyei és a kőrózsa-tetői előfordulásokat diabáznak, a kettő köz
ti oldalvolgyben levőket pedig diabaztufanak minősítette Korukat -  az egész upponyi hár
mas tagolódású uledékosszlettel egyetemben — általánosságban alsó-karbonnak ítélte meg
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1 abra Az Upponyi-hegység földtani térképé a bázisos vulkánitok elter
jedésének feltuntetesevel [PANTÓ G (1954) es BALOGH K (1964)

nyomán]
1 Upponyi Mészkő Formáció („I sorozat”), 2 „Lazbérci Formáció” 
(„II sorozat”), 3  Tapolcsányi Formáció („III sorozat”), 4  a strazsa 
hegyi vonulat alsó-devon metabazaltjai és mészkövei, 5 metabazaltok a 
„II sorozatiban, 6 felső-perm mészkő, 7 alsó triász, 8  gutensteini do

lomit, 9 gosaui konglomerátum

Fig 1 Geological map of the Uppony Mts showing the extension of the 
basic volcamcs (after G PANTO 1954 and K BALOGH 1964)

1 Uppony limestone Formation ( ’’1st Series”), 2  ’’Lázbérc Formation” 
(”IInd Series”), 3  Tapolcsány Formation (”IIIrd Series”), 4 Lower 
Devonian metabasalts and limestones of the Strázsa-hegy range, 
5  metab'asalts in the ’’UndSeries” , 6 Upper Permian limestone, 7 Lower 

Triassic,# Gutenstein Dolomite, 9 Gosau Conglomerate

A strázsa-hegyi előfordulást S c h r é t e r  (1945, pp 168-169) diabáznak minősí
tette, a kísérő mészköveket pedig, Cnnoidea-tartalmuknál fogva, az Aggteleki- és a Ruda- 
bányai-hegység középső-triászában fellépő crmoideás mészkövekkel parhuzamosította 
(S c h r é t e r  1943, pp 395—396) Pa n t ő  G (1954) szerint a Strázsa-hegy diabáztufája 
és -agglomerátuma „igen hasonló” a Bukkszentlászló kornyéki „fehérpecsetes” diabáz-



tufához és -agglomerátumhoz Ez a hasonlóság arra ösztönözte, hogy a Strázsa-hegy csapá
sába eső diabázokat és mészköveket (sőt az agyag- és kovapalákat, íll homokköveket is1) 
térképén ladirn korúnak tüntesse fel

Balogh K (1964) elutasította a szóban forgó agyag- és kovapalák, ül homokkö
vek „megfiatalítását” és a paleozoikumból való kiválasztását, de a strázsa-hegyi vonulat
ban fellépő mészkövekre és diabázokra vonatkozó Schréter-, ül PANTŐ-féle párhuza
mosításokat ő sem cáfolta Határozottan állást foglalt a diabázvulkamzmusnak a mészkö
vekkel való egyidejűsége mellett, de csak fenntartással sorolta azokat a bükki felső-ladini 
tűzkoves mészkőcsoporthoz Azt a Pantó G -tói származó korábbi nézetet, miszerint 
itt egy másik, krétákon diabázvulkamzmusról is szó lehetne, ugyancsak elutasította 
A zsinnyei és kőrózsa-tetői vulkánitokat tartalmazó „II sorozatot” a tournéi emeletbe 
sorolta

A szilur képződményeknek Magyarországon történt kimutatása (Oravecz J 1964, 
1965) után egy ideig általánosan elfogadottá vált az upponyi ,41” és ,411 sorozat” szilur- 
ba való sorolása (Nagy E 1972, Balogh K -K öróssy L 1974)

A kormegítélés kérdésében biztos támpontokat csak a Conodonta-sztratigráfiai 
vizsgálatok szolgáltattak (H Ko zur- R  Mock 1977, Kovács S 1981) A Lázbérci- 
volgy szelvényéből a ,11 sorozatból” felső-devon-kozépső-karbon Cönödönták kerültek 
elő, de nem folyamatos rétegtani sorrendben, és így kiderült, hogy az „upponyi II soro
zat” vagy „Lázbérci Formáció” elnevezés voltaképpen egy olyan pikkelysorozatot fog át, 
amelyet több különböző korú és litológiájú litosztratigráfiai egység épít fel

A szerzők által végzett vizsgálatok a Strázsa-hegy, ül a Zsinnye—Kőrózsa-tető vul- 
kamtjaira és mészköveire teqedtek ki A Strázsa-hegy korábban ladim korúnak tartott 
mészkövéből előkerült alsó-devon Conodontákról már beszámoltunk (Kovács S 1981)

A vizsgálati eredmények ismertetése

Z  s i n n y  e 
2 ábra

2 abra A zsinnyei és kőrozsa-tetó'i minták helyszínrajza 

Fig 2 Layout of the sampling points of Zsinnye and Kőrózsa-tető



A Zsinnye DK-i oldaláról kiugró hegyorron, a szálban álló sziklák lábánál világos
szürke, vékonyréteges, pados, enyhén metamorf mészkő búvik ki (Zsinnye 1 sz minta 
-  I tábla 1 ) E felett egy vulkáni anyaggal keveredett, mtrakonglomerátumos szerkezetű 
pad következik (Zsinnye 1/a sz minta), majd pedig a meredeken emelkedő sziklabordá
val szemben állva (amely sajnos nem nyújt folyamatos feltárást) a karbonátuledék és a 
vulkáni anyag osszefogazódását figyelhetjük meg A bordától balra világosszürke, rosszul 
rétegzett, átknstályosodott mészkő sziklái látszanak, jobbra pedig zold-zoldesszurke, erő
sen átalakult metabazalt Az átmeneti zónát a mészkő erős klontosodása (Zsmnye 1/b sz 
minta), íll a kétféle anyag kisebb uledékcsuszamlások révén való keveredése jellem
zi A hegyorr tetején, már a „diabázos” mészkő fedőjében, kb 20 m-rel a legalsó kibúvá
sok felett sotétebb kékesszurke mészkő látható (Zsmnye 2 sz minta)

A mészkő és metabazalt kozott kontakt zóna nem figyelhető meg

Kőzettani jellemzők
A világos- és sötétszürke mészkövek eredeti szövete a metamorfózis következtében 

átalakult, anyaguk részben orientált szövetű, mekvigranuláris, porfirotópos xenotópos 
pátit A mészkő és a vulkáni anyag keveredése makroszkóposán és mikroszkoposan egy
aránt kaotikus szerkezetet eredményez

A metabazaltban primer magmás elegyrészek nem mutatkoznak Uralkodik a mikro
kristályos, ritkán tűs kiont és a kvarc, mely 100—200 pm-es kristályok halmazát alkotja 
A világoszold klontfoltokat leukoxén koszorúzza A kalcit mennyisége a kőzetnek kb 
30%-a A kalcitos kőzetrészek többnyire limonittal impregnáltak A kalcitkristályok köz
vetlen szomszédságában mmdig xenomorf kvarc látszik Egyes kőzetrészek plagioklászt 
(albitot) is tartalmaznak A plagioklászlécek helyét sokszor kalcit tölti ki A kőzet helyen
ként szencites, dolomitos, szidentes A kvarcknstályokat néhol szident utáni goethit- 
erek járják át A kalcit és a dolomitknstályok kozott ídiomorf kvarcknstályok mutatkoz
nak Uralkodó opak ásvány a goethit, kevesebb a leukoxénné alakult ílmemt

Biosztratigrafia 
Conodonták Zsmnye 1 Ancyrodella sp 

Icriodus sp 
Palmatolepis sp 
Polygnathus sp

Zsmnye 1/a Ancyrodella cf nodosa ULRICH et BASSLER 
Icriodus sp
Palmatolepis sp ex gi hassi-gigas 
Polygnathus sp

Zsmnye 1/b negativ
Zsmnye 2 Polygnathus sp

A meglehetősen szegényes (20—30 kg-os mintákat oldottunk') töredékes, meta- 
morfizált Conodonta-anyágból — két egyed kivételével — csak nemzetség-szintű meghatá
rozás volt lehetséges Nagyobb szintjelző értéke csak az Ancyrodella nemzetségnek van, 
amely a felső-devon legaljára szorítkozik, valamint a Palmatolepis nemzetségnek, amely 
csak a felső-devonban van jelen A Zsmnye 1/a sz mintából előkerült, a Palmatolepis 
hassi és P gigas alakkorébe tartozó alak (IV tábla 3 ) az Ancyrodella cf nodosa-val (IV 
tábla 2 ) együtt az Ancyrognathus triangularis vagy a Palmatolepis gigas zónába, vagyis a



frasm emelet középső vagy felső részébe való tartozást jelzi (G Klapper—W Ziegler 
1979, W Ziegler 1973)

K o r o z s a - t e t o  
1 ábra

Conodontára csak a Csemely-pataknak a Kőrózsa-tető és a Zsinnye kozott húzódó 
mellékvolgyéből vettunk mintákat A mellékvolgy alsóbb részén helyenként agyagpalát, a 
torkolata felett kb 300 m-re levő egyetlen nagyobb kibúvás pedig — amelyet Pa n tó  G 
(1954, p 92) „vastag diabáztufa pad”-ként említ — törmelékes szövetű metabazaltot tár 
fel Közvetlenül alatta a vízmosás alján egy olyan olisztosztróma-jellegű pad búvik ki, 
amelyben a mészkő és a vulkánit klasztjai keverednek egymással, ebből származnak a 
Kőrt-2 és -3 sz mmták Lehetséges, hogy a felette települő pad „durva lapilliket is meg
őrzött” szerkezete (Pa n t ó  G 1954) is víz alatti csuszamlással (slumping) kapcsolatos 
A kibúvástól kb 200 m-rel feljebb a volgybevágásban kékesszurke vékonypados mészkő 
látható, itt vettük a Kőrt-1 sz mintát

Kőzettani jellemzők
A Kőrt-1 sz minta enyhén irányított, wackestone szövetű, bioklasztos mikropátit, 

fő biogén komponensei a szivacstűk, az Ostracodák és ritkábban az Echinodermata- 
toredékek

A Kőrt-2 sz mmtában vulkáni anyag és mészkőklasztok keverednek egymással, 
utóbbiak kozott grainstone szövetű kalkaremt és wackestone szövetű, bioklaszt-tartalmú 
mikropátitok fordulnak elő Kissé irányított szövet — az eredeti összetételből kifolyóan — 
csak az utóbbi változatban látszik A bioklasztok utólagos elváltozás (szintaxiális tovább- 
novekedés, kovásodás) következtében nem határozhatok meg Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy ez a szövet a kőzetet ért metamorfózis enyheségéről tanúskodik, amely még nem 
vezetett az eredeti üledékes szövet teljes eltűnéséhez (I tábla 2 )

A metabazaltot tartalmazó kőzetrészek kaotikus szerkezetűek Uralkodik a kalcit, 
kvarc, kiont, kevesebb a dolomit, a sziderit, a szeneit és az opak ásvány (I tábla 
3 ) A kalcit (I tábla 4 ), a mikrokristályos kvarc (II tábla 3 ) és a klont (III tábla 1 ) 
gyakran ovális korvonalú, szeszélyes alakú leukoxén koszorúk belsejét, máshol az eredetileg 
táblás, porfíros elegyrészek helyét tölti ki, gyakran goethittel együtt (II tábla 4 ) A ko
szorúk közvetlen környezetében kevés amfibol is előfordul A mikrokristályos kvarcban 
helyenként dolomit romboéderek helyezkednek el (II tábla 2 ) Albitikerlemezes plagio- 
klászok és elvétve piroxén is megfigyelhető a kőzetben Az opak ásványokat leukoxén, pi
nt, kalkopmt és limomt alkotja (III tábla 2—4 ) A pirít és a leukoxén közvetlen környe
zetében jellemző a szeneit (III tábla 4 )  A kőzetet harántoló kalciterek itt is utólagos 
hidrotermális hatás bizonyítékai

Biosztratigráfia
Conodonták Kőrt-1 ,,Gnathodus” bilmeatus bihneatus (ROUNDY) 

„Gnathodus” girtyi ssp 
Paragnathodus nodosus (BISCHOFF)

Kó'rt-2 negatív
Kórt-3 negatív

A  Cönödöntál^ fekete színűek, de nincsenek átknstályosodva és nem deformáltak 
(IV tábla 4—5 )  A Kőrt-1 sz mmtában a Paragnathodus nodosus már jelen van, a



„GnathoduJ’ búineatus bollandensis viszont még nincs, ez Austin (1974) szerint a vízéi 
emelet legfelső részét jelenti (hollandi alemelet az angliai beosztásban) Mivel azonban az 
egyedszám kicsi (<10), nem zárható ki teljesen az utóbbi alfaj jelenléte, így az esetleges1 
alsó-szerpuhovi kor (pendlei vagy arnsbergi alemelet az angliai beosztásban) sem Sajnos, 
ez a koradat a kb 200 m-rel lejjebb levő vulkamtkibúvás korának megítélése szempontjá
ból nem vehető figyelembe, mivel koztuk nincs feltárás és az esetleges pikkelyeződések 
vagy rátolodások nem láthatók (egyébként is csak összehasonlítás céljaira vettük a szóban 
forgo mintát) Tálán nem követünk el túlzott általánosítást, ha ezt a vulkanitfeltárást a 
zsinnyeivel egykorúnak tartjuk

S t r á z  s a - h e g y  
1 ábra

A nekézsenyi Strázsa-hegy gerincén Conodonta vizsgálathoz felvett szelvényt 
Kovács S (1981) már ismertette A hegy DNy-i végén levő kőfejtő — az előbbi előfordu
lásokhoz hasonlóan — karbonátosodott, részben mandulakoves metabazaltot tár fel

Kőzettani jellemzők
A kőzettani és röntgenvizsgálatok, valamint a kémiai elemzések alapján a kőzetben 

uralkodik a kalcit, kvarc, klont, íllit, kevesebb a plagioklász, a káhfoldpát és a szident 
A tömeges vagy mikrokristályos klont megielenése foltos, eres, a plagioklászé tűs, léces 
vagy xenomorf A klontos kőzetrészek és a karbonát hatarán aggregátumokat képez az 
amfibol A tömeges klont, kevés opak szemcsével és karbonáttal társulva, a táblás kristá
lyok helyén azok átalakulási termékét képezi A kor vagy ellipszis alakú hólyagokat közé
pen klont, a külső ovekben pedig kalcedon és kalcit alkotja A hólyagok kontúrjait leuko- 
xén adja Ennek közvetlen környezetében amfibolknstályok is gyakoriak A kőzet opak 
ásványa az említett leukoxén mellett kizárólag pirít, mely gyakran oxidálódott A klont 
es az opak ásványok határán, erek mentén cirkonknstályok is előfordulnak Az ásványok 
elhelyezkedése alapján a kőzet irányított szövetű A mészkövek is általában irányított szo- 
vetűek, az eredeti üledékes szövet vagy eltűnt az átknstályosodas során, vagy csak részben 
őrződött meg (különösen a Conodontákat tartalmazó N-3 sz mintában, ahol a különbö
ző bioklasztikumok -  Cnnoidea- és Brachiopoda-toredékek, alárendeltebben filamentu- 
mok, szivacstűk, kérdéses Radiolanák — is jól felismerhetők) Ennél lényegesen erősebben 
metamorfizált mészköveket ismerünk a bükki triászból

Biosztratigrafia
Conodontak N - l ,-2,-4,-5 sz minta negatív

N-3 Ozarkodina asymmetrica (BlSCHOFF et SANNEMANN)
Ozarkodma masara SCHONLAUB (V tábla la -c )
Ozarkodina cf remscheidensis remscheidensis (ZlEGLER)
Ozarkodma wurmi (BlSCHOFF et SANNEMANN)
Pandormelhna cf optima (MOSKALENKO)

M e g j e g y z é s  Itt csak a platform-elemeket soroltuk fel a mostanában használatos multi- 
elem-taxonomia értelmében, ezek a morfotaxonómiában a Spathognathodus nemzetséghez tartoz
nak Az Ozarkodma wurmi-t a korábbi dolgozatunkban (KOVÁCS S 1981) ZlEGLER (1973) alapján 
Ozarkodma excavata excavata-nak határoztuk meg Abban az időben úgy ítélték meg, hogy az O ex
cavata excavata multielem-faj platform-elemének, a „Spathognathodus mclmatus mclmatus” WALLI- 
SER 1957-nek a ,.Spathognathodus wurmi” BlSCHOFF et SANNEMANN, 1957 junior szinonimája



(WALLISER, 1964) Újabban azonban különválasztják őket (pl SCHONLAUB 1980). aminek réteg- 
tam jelentősége is van, mivel a „Sp " mclinatus inclinatus s str csak a szilurra, a ,,Sp " wurmi pedig 
csak az alsó-devonra szorítkozik

Ez az együttes az alsó-devonon belül a rajnai beosztás értelmében felső-gedinm, a 
Barrandium beosztása értelmében pedig — amelyet újabban általánosan használnak az 
Alpokban — felső-lochkovi Felvetődik azonban az a kérdés, hogy a strázsa-hegyi meta- 
bazalt biztosan egykorú-e a mészkővel Mmd Pantó G (1954), mind pedig Balogh K 
(1964) több, a „diabáz és a mészkő” egykorúságára utaló jelenséget (pl vékony tufás 
csíkok a mészkőben) figyelt meg Mi is észleltük, hogy a diabáztufa néhol váltakozni 
látszik a mészkő padjaival A genne DNy-i végén, az első mészkőtest felett egy diabáz— 
mészkő anyagú mtraformációs breccsa szintet találtunk (Kovács S 1981 1 ábra) Ezért 
tehát a strázsa-hegyi metabazalt, ha nem is feltétlenül az N-3 sz mmtából kimutatott 
Ozarkodina delta Cönödönta-zónába esik (1 Kovács S 1981 2 ábra), de mindenképpen 
az alsó-devonba, annak is az alsóbb részébe tartozik

A Conodonta- és kőzettani vizsgálati eredmények összefoglalása és a levonható
földtani következtetések

A zsinnyei, a kőrózsa-tetői és a strázsa-hegyi mészkővel keveredett metabazaltok 
szövete gyakorlatilag egyezik A metabazaltot alkoto ásványok aránya egy feltáráson belül 
is jelentősen változik Míg a zsinnyei és kőrózsa-tetői minták lényegesen kevesebb (5-15%) 
illit—szencitet tartalmaznak, a strázsa-hegyi mintákban ez néha az 50%-ot is eléri A káli- 
foldpát mennyisége is elsősorban a strázsa-hegyi mmtáknál szembetűnőbb (10—18%)

A különböző lelőhelyekről származó vulkánitok kémiai összetétele sok tekintetben 
eltérő A strázsa-hegyi minták S i02- és K20-tartalma általában nagyobb, de itt mutatko
zik a plagioklászok albitosodásából származó, helyenkénti nagyobb Na-tartalom is (1 táb
lázat) A vizsgált metabazaltok helye aMiYASHiRO (1975) diagramokon (3 ábra) az erős 
szórás ellenére is azt sugallja, hogy azok tholeites affimtásúak, vagyis az FeO/MgO arány
hoz viszonyítva aránylag nagy a T i02- és FeO-tartalmuk (Fe = összes vasoxid)

Megjegyezzük, hogy a MiYASHiRO-diagram egyaránt tartalmaz elváltozott és üde 
kőzetekből származó elemzési adatokat, ami lehetővé teszi az általunk vizsgált elváltozott 
kőzetekkel való összehasonlítást

Jóllehet, az általunk vizsgált feltárásokban gyakori a törmelékesnek tűnő, agglomerá- 
tumos breccsás szövet, a piroklasztikumra utaló biztos szöveti jellegek hiánya -  tufára 
jellemző szövet tenger alatti működés során nem is jöhet létre — arra utal, hogy láva keve
redett a mésziszappal A mésziszapos szedimentácios térbe került, részben már kristályos, 
részben hígfolyós bázisos láva az üledékes környezettel való énntkezés pillanatától kezdve 
erős átalakuláson ment keresztül, és a később htifikálódó mészkő szerkezetét és szövetét 
is jelentősen befolyásolta.

A képződmények korát illetően Zsmnyén a metabazalt minden kétséget kizáróan 
egykorú a mészkővel Feltételezzük, hogy a közeli kőrózsa-tetői előfordulás is ugyanan
nak a tenger alatti vulkáni tevékenységnek a terméke A Conodonta-sztratigráfiai skála 
azonban „túl finom” ahhoz, hogy egyetlen pozitív mmtából (Zsinnye 1/a) egy egész 
htosztratigráfiai egység szmtezését végre tudjuk hajtani Ezért célszerűbb, ha a zsinnyei— 
kőrózsa-tetői vulkánitokat általánosságban a felső-devon alsó részébe tartozóknak tekint
jük Ugyanehhez a vulkáni ciklushoz kapcsolódhat a csapásirányban egészen a hegység
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1 tablazat
A Zsinnye, a Kőrózsa-tető és a Strázsa-hegy metabazaltjainak kémiai összetétele

Kőrózsa-tető
Zsinnye
DNy-i
oldala

Nekézseny—Strázsa-hegy

1 2 3 4 5 6 7 8

SiOj 36,98 37,48 39,33 49,67 54,83 32,86 51,01 39,56

TiOj 4,46 2,01 3,02 0,94 0,58 4,00 1,03 4,76

A120 3 11,33 9,40 9,36 13,03 20,90 13,52 14,53 13,33

Fe2Os 1,33 1,13 7,57 1,85 1,57 2,07 1,81 1,87

FeO 8,65 7,83 1,99 0,51 3,12 7,98 1,30 10,65

MnO 0,13 0,23 0,36 0,11 0,04 0,27 0,11 0,14

MgO 10,21 7,22 2,81 0,63 3,93 6,96 1,16 12,28

CaO 10,05 12,63 16,26 14,02 2,22 13,82 10,85 5,22

Na3 0 0,14 0,27 0,23 6,95 0,15 0,57 1,57 0,51

K30 0,03 1,38 1,86 0,20 5,90 1,24 5,22 0,16

- h 2o 0,05 0,08 0,28 0,10 0,14 0,14 0,26 0,09

+ h 2o 5,09 3,76 4,20 0,87 5,14 5,60 2,21 8,04

p 2o 5 0,42 0,25 0,29 0,27 0,09 0,72 0,30 0,68

COj 10,04 15,85 12,66 11,00 0,83 10,40 8,37 2,52

Elemző MÁFI DÉR I -né -  PETRÁS GY -ne 1977-1978

ÉK-i pereméig nyomozható, metatufitosnak leírt (Á r k a i  P et al 1982), mar a bevezetés
ben említett mészkövek sávja is Ily módon ezek valószínűleg párhuzamosíthatók a Szend- 
rői-hegység szencites—kloritos, ugyancsak „metatufitos”-nak leírt abodi mészkövével, 
amelyből az Abod Ny-i szélén levő kőfejtőben (ahol az abodi mészkő éppen nem tartal
maz „metatufit” nyomokat) alsó-famenm korra utaló Palmatolepis glabra pectinata 
Z ie g l e r  került elő (K o v á c s  S -H  K o z u r  1980)

Felmerül az a kérdés, hogy az Upponyi-hegység eruptív kőzetei egyazon, vagy több 
vulkáni ciklus termékei-e7 A Conodonta-biosztratigráfiai adatok birtokában ma már biz
tos, hogy a hegység ÉNy-i vergenciájú, bonyolult pikkelyes és részben gyűrt szerkezetű 
(ahogy már S c h r é t e r  Z 1943-ban is feltételezte) Elképzelhető lenne, hogy a hegység 
DK-i peremén sorakozó vulkánitok sávja [lásd Pa n t ó  G (1954) térképét] a Zsinnye— 
Kőrozsa-tető és az annak csapásába eső sáv tektonikus ismétlődését képezné A strázsa- 
hegyi metabazalt azonban nem választható el a vele társult alsó-devon mészkövektől 
Feltételezhető, hogy a Strázsa-hegy csapásába eső bázisos vulkánitok vonulata vele egy
korú De ezen előfordulások, valamint az egyes dédestapolcsányi fúrásokban feltárt vul
kánitok korának végleges megállapítása már nem választható el a Tapolcsányi Formáció 
pala-hom okkő-lidit osszlete korának tisztázásától



Bár mindhárom feltárás metabazaltja a spilitesedés jellegeit mutatja, a földtani kör
nyezet (sekélytengeri, cnnoideás mészkő a Strázsa-hegyen, de mindenekelőtt a szendrő— 
upponyi devon-alsó-karbon uledékfáciese) és az ofiolitos sorozat mélyebb tagjainak hiá
nya nem indokolja -  sőt valószínűtlenné teszi —, hogy egy ofíohtsorozat legfelső, átala
kult kőzetváltozatainak jelenlétét tételezzük fel a vizsgált területen (Coleman 1977) 
A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy az Upponyi-hegységben tholeites jellegű, kontinen
tális riftesedéssel kapcsolatos bazaltvulkamzmusról van szó A keletkezési körülmények és 
a területet ért regionális metamorfózis következtében a metabazalt átalakulási foka a 
zöldpala fáciesbe való átmenetnek felel meg A Conodonták és a mészkövek kozott azon
ban helyenként enyhébb átalakulásra utaló adatokat is találtunk, ezek tisztázása és a bo
nyolult hegységszerkezettel való kapcsolatuk felderítése további részletes vizsgálatokat 
igényel

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy milyen kapcsolatai vannak az upponyi bázisos vul
kánitoknak a 60—70 km-rel északabbra levő gomori paleozoikum rakoveci sorozatához 
(a régebbi szerzők diabáz-fillit sorozata) Ennek kora még alig tisztázott, bár fő tömegé
ben devon ofiolitos sorozatnak tartják (B Hovorka 1980, Varga  I 1981) Azonban 
mind a magmás, mmt a kísérő üledékes kőzetek kifejlődése annyira különbözik az 
uppony—szendrói devontól, hogy itt csak szárnyjellegű kapcsolatokról lehet szó

A mai nagyobb távolság ellenére is lényegesen szorosabb kapcsolatokat mutat az 
uppony—szendrői devon a grazi paleozoikum, a karbon pedig a Kami Alpok—Déli-Kara- 
vankák felé (Kovács S -H  Ko zur- R  Mock ajelen kötetben, Kovács S - P éró Cs 
1982) A grazi paleozoikumban a szilurból az alsó-devonba átnyúló, sok „diabázt” és 
„diabaztufát” tartalmazó fllhtsorozatban, valamint az alsó- és mélyebb kozépső-devon 
több mészköves formációjában ismeretesek „diabáztufa” betelepülések A legfiatalabb, 
felsó-giveti „diabáztest” a hochlantschi fáciesnek a Szendrőládi Mészkőhöz nagyon ha
sonló un „Calceolaschichten”-jében ismeretes (Schonlaub 1979)
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I tábla — Plate I

1 Világosszürke, vékony réteges, gyengén metamorf mészkő — Light grey, thin-layered, 
slightly metamorphosed limestone
Zsinnye

2 Orientált szövetű, enyhe metamorfózist szenvedett mészkő — Limestone, slightly 
metamorphosed, of oriented fabric
Kőrózsa-tető 136/2 
+N

3 A mészkő és a metabazalt keveredése kaotikus szerkezetet eredményez A kőzetet 
kalcit, kvarc, kiont, szeneit, leukoxén és limonit képezi — The mixing of limestone 
and metabasalt results in a chaotic structure The rock is made up of calcite, quartz, 
chlorite, seriate, leucoxene and limomte
Kőrózsa-tető 132/1/2 
+N

4 A kőzet kalcitanyaga ovális kontúní, szeszélyes alakú foltokat képez A foltok közöt
ti részt kiont tölti ki — The calcite material within the rock forms irregular patches 
of oval outline The space between the patches is filled with chlonte 
Kőrózsa-tető 134/1
IlN
2 -4  27,5X





n  tábla -  Plate II

1 Mikrokristályos kvarc, kalcit, klorit, szeneit és opak ásványok mellett augitkristaly 
látható — In addition to microcrystalhne quartz, calcite, chlorite, sencite and opaque 
minerals, an augite crystal can be seen
Kőrózsa-tető
+N

2 A mikrokristályos kvarcból álló foltokban dolomit-romboéderek helyezkednek el — 
Dolomite-rhombohedras sit in patches consisting of microcrystalhne quartz 
Kőrózsa-tető 132/1/1
+N

3 A kor vagy ovális metszetű leukoxén koszorúk belsejét mikrokristályos kvarc tölti ki 
— The inside of the leucoxene nms of circular or oval cross-section is filled with 
microcrystalhne quartz
Kőrózsa-tető 132/2/2/
+N

4 A táblás porfiros elegyrészek helyét kvarc, klorit, kalcit és goethit foglalja el — The 
place of the platy porphync components is occupied by quartz, chlorite, calcite and 
goethite
Kőrózsa-tető 133/2/1 
+N
1 -3  68X ,4  27,5X
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III tábla -  Plate IU

1 A tömeges klOritanyagú belső magot szálas, rostos, kristályos klont, kaiéit vagy kvarc, 
kívül pedig leukoxén koszorúzza — A massive chlorite nucleus is rimmed by fibrous, 
crystalline chlorite, calcite or quartz, surrounded, in turn, by leucoxene 
Kőrózsa-tető 130/a/l
IlN

2 A klont mellett szeszélyes konturú foltokban leukoxén látható — Chlorite is seen to 
be accompanied by leucoxene in patches of irregular outline
Korózsa-tető 132/a/2 
IlN

3 Erekben, sávokban, foltokban hipidiomorf és xenomorf pintknstályok helyezkednek 
el — Hypidiomorphic and xenomorphic pyrite crystals occur in vemlets, bands and 
patches
Kőrozsa-tetó 130/a 
IlN

4 A pintknstályok és a leukoxénes foltok környezetében tűs, szálas szeneit jellemző -  
Pynte crystals and leucoxene patches are characteristically surrounded by fibrous 
and acicular sencite
Kőrózsa-tető 132/a/2 
+N
1 -4  68X
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IV tábla — Plate IV

1 Icnodus sp
Zsmnye-l/A sz minta Frasm (Frasman)
100X

2 Ancyrodella cf nodosa Ulrich  et Ba ssler

Zsmnye-l/A sz minta Frasm (Frasman)
150X

3 Palmatolepis sp ex gr hassi-gigas 
Zsinnye-l/A sz minta Frasm (Frasman)
100X

4a-c „Gnathodus” bilineatus bilineatus (R o u n d y  )
Kőrózsa-tető, Kórt-1 sz minta Felső-vízéi (Upper Visean) 
4a) alulnézet — lower view 100X 

■ 4b) felulnézet — upper view 90X
4c) oldal—felulnezet — lateral-upper view 107X

5 Paragnathodus nodosus (Blschofi )
Kőrózsa-tető, Kört-1 sz mmta Felső-vizei (Upper Visean) 
100X





V tábla — Plate V

la -c  Ozarkodma masara Sc h o n l a u b  (Spathognathodiform-elem)
Strázsa-hegy,'N-3 sz minta Felsó-lochkovi (Upper Lochkovian)
100X

2a~e Pandormellma cf optima (Mo s k a l e n k o ) (Spathognathodiform-elem) 
Strazsa-hegy, N-3 sz minta Felső-lochkovi (Upper Lochkovian)
100X





ON THE AGE AND PETROLOGY OF THE BASIC VOLCANICS 
IN THE UPPONY MTS, NE HUNGARY

by
S KOVÁCS- É  VETÖ-ÁKOS

Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion ut 14 
H-1143
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K e y - w o r d s  volcanic rocks, metabasalte, petrology, devonian, North
eastern Hungarian Hills (Uppony Mts)

Basic volcanics occur in the Uppony Mts in the group called formerly as ”IInd 
Series” at Zsinnye and Korozsa-teto hills, on one hand, and on the southeastern margin 
of the mountain, at Strazsa-hegy and its stnkeward continuation, on the other (Fig 1) 
The rocks concerned were considered to represent diabases, diabase tuffs and agglomerates 
by the authors of former works and the afore-mentioned first two occurrences were 
assigned to the Silurian or the Carboniferous, while the rest was judged to be of Middle 
Tnassic age

At Zsinnye the volcanics are undoubtedly as old as the limestone Between the two, 
a transitional zone displaying frequent slumping structures, is observable From the lime
stone Frasnian conodonts have been gained (Plate IV Fig 1—3)

From the Korozsa-teto Upper Visean conodonts were recovered (Plate IV, fig 4—5), 
a 200 m section between the limestone and the volcanics, however, is hidden by covering, 
so that the afore-mentioned date cannot be verified for the volcanics

The Strazsa-hegy volcanics are again synchronous with the limestone (K Ba l o g h  
1964), but the conodonts recovered from here belong to the deeper Lower Devonian or 
Upper Lochkovian (S KovAcs 1981)

Petrographic analyses have shown a strong mixing of the volcamncs with the car
bonate country rock in all three places In terms of composition the rocks are meta
basalts The lava, when penetrating into the space of the lime mud sedimentation, got 
mixed with the mud (as suggested by the slumping structures) and underwent, from the 
very beginning, an intensive alteration process The present stage of the metabasalts is 
indicative of a transition to the greenschist facies

The position of the analyzed metabasalts in the M i y a s h i r o  diagrams suggests an 
affinity to the tholentes (Fig 3)

The Korozsa-teto volcanics are held to be synchronous with those of Zsinnye The 
strip of limestones described as metatuffitic can be traced from here as far as the north
eastern mountain margin (P Arkai et al 1982) and appears to belong here, too These 
are considered, in general, to belong to the deeper Upper Devonian and this way appear



to be correlable with the equally ’’metatuffitic” Abod Limestone Formation of the 
Szendrd Mts

The Strazsa-hegy occurrence and its stnkeward extension, however, belong to a 
deeper Lower Devonian

All three occurrences show features of spilitization, but the absence of the deeper 
members of the ophiokte senes and, first of all, the facies of the Devonian of the Szendro- 
Uppony range make it unprobable to suppose the presence of an ophiolite series here 
As suggested by the data available, the Uppony Mts must have witnessed a basalt volcamsm 
of tholentic nature associated with contmental rifting

The magmatic and sedimentary rocks of the Rakovec Senes of Gomor Palaeozoic 
occurring only 60 to 70 km to the north of this area -  a formation regarded to represent, 
in its bulk, a Devonian ophiolite senes — are so markedly different from the Szendro- 
Uppony Devonian that only penfenc connections between the two can be spoken of In 
spite of the greater distance of today, the similarity of the corresponding formations of 
the study area to the Graz Palaeozoic, Austria, is much more conspicuous (cf KovAcs — 
Pf r o , in press)


