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Kivonat. A Gömöridák ópaleozoikumát a kö
vetkező összletek képviselik:

a) fosszilis óceáni (szubóceáni) kéreg ( =  Ra- 
koveci-sorozat),

b) fosszilis vulkáni—üledékes összlet ( =  
Gölnici-sorozat). Az ópaleozoikum ezen kifejlő
dései egymás m ellett keletkeztek. A M ellétei- 
sorozat a Gömöridák eugeoszinklinális soroza
tá t képviseli, „nem teljes” ofiolitokkal, amelyek 
egy része m agasnyomású metamorfózist szenve
dett, glaukofános pala képződéseivel.
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Az ofiolitok általános jellemzése

Az ofiolitok (ofiolit-összlet, ofiolit-sorozat) 
nemcsak a tektonikusok, petrológusok, de a geo
fizikusok, geokémikusok és mineralógusok ér
deklődésének is a központjába kerültek. Jellem 
ző, hogy az ofiolitok tanulm ányozásának jelen
tősége főleg a földkéreg keletkezésének és fej
lődésének globális-tektonikai értelmezésével nö
vekedett jelentősen.

Az utóbbi évtizedekben az ofiolitos összletek 
keletkezésére vonatkozó nézetek alapjában meg
változtak.

Az 50-es évek első feléig az ofiolitos sorozatok 
magmás intrúziójáról alkotott elképzelések vol
tak túlsúlyban (G. Steinm ann 1927). Alapvető 
fordulatot jelen tett N. L. Bowen és О. F. Tuttle 
(1949) megállapítása, hogy term észetes körül
m ények között nem létezhet 1600 °C alatti pe- 
ridotitmagma. Ez a m egállapítás ellentétben állt 
az eddig érvényben lévő elképzelésekkel (H. H. 
Hess, 1938), mely szerint létezik önálló perido- 
titm agm a magas víztartalommal.

H. Stille (1936) elképzelései az eugeoszinkli
nális zónák fejlődésének iniciális stádium ában 
végbemenő tengeralatti vulkánosságról főleg J. 
Auboin (1965) szintézisében kerültek ism ét fel- 
használásra.

Az ofiolit-összletek metabázisos tömegeinek 
a kontinentális típusú kéreg felső részében való 
elhelyezkedését elsőként de Roever (1956) fel
tételezte, aki az em lített folyam atokat az orogén 
övék mély törészónájára helyezte.

A jelenleg uralkodó globális-tektonikai elmé
let szerint az ofiolit-összletek teljes kifejlődé
sükben az óceáni kéreg terü letére  jellemzőek, 
a felső köpeny kapcsolódó részével. Az ilyen bá- 
zisos és u ltrabázisos. összlet szubdukció vagy 
obdukció révén kerülhet a kontinentális jellegű 
kéregrész (litoszféra lemez) alá vagy fölé.

A globális-tektonikai elmélet az ofiolit-összlet

új definálását is megkövetelte. Egyidejűleg 
használatosak a Penrose-i (USA) konferencia 
(Anonymus, 1972) és R. Coleman (1977) monog
ráfiájának értelm ében az of iolitokkal összefüg
gő term inusok és megjelölések. Az ofiolitok 
(ofiolit-összletek) az ultram afikus és mafikus 
kőzetfajták jellegzetes társulását képviselik. A 
tökéletesen kifejlődött ofiolit-összletekben alul
ról fölfelé a következő kőzet-asszociációkat le
het elkülöníteni:

a) m etam orf peridotit — alkotóelemek Mg- 
olivin, klinopiroxén, ortopiroxén és spinel. Je l
lemző a m etam orf szerkezet;

b) kum ulát-összlet (kumulát peridotit, piro- 
xenit és gabbró) a szerzők túlnyomó része sze
rin t a felső köpenyből származó bázikus kőzet
anyag frakciós kristályosodásának terméke, 
m elynek végső tagjai leukokrát differenciátu- 
mok, „óceáni plagiogránitok” ;

c) párhuzamos dájk-összlet (sheeted dyke 
complex). Á tm eneti jellegű a fekvőben elhelyez
kedő kum ulát-összlet és a fedő vulkáni összlet 
között. A szerzők egy része szerint a spreading 
központjában keletkezett;

d) vulkáni-összlet — a legfelső kőzetcsoportot 
alkotja tholeiit jelleggel és tipikus pillow-szer- 
kezettel.

Az ofiolit-összleteket kísérő jellegzetes üle
dékek főleg mélyvízi kovás szedimentumok (ra- 
diolariás pala, radiolarit). Abban az esetben, ha 
valam elyik tag az ofiolit-összlet fent em lített 
ideális szelvényéből hiányzik, általában a „nem 
teljes ofiolit” kifejezést használjuk; a hiány oka 
lehet elsődleges, de lehet tektonikai is.

A gömöri ópaleozoikum—fosszilis óceáni kéreg 
és vulkáni szigetív (?)

A Gömöridák ópaleozoós összleteiben két 
alapsorozat különíthető el: a gölnici és a rako- 
veci. A Gölnici-sorozat kora kambro-szilur, míg 
a Rakoveci (fillit-diabáz)-sorozat valószínűleg 
devon időszaki. A Rakoveci-sorozatnak a Göl
nici-sorozat fölötti települését a m últban gya
korlatilag m inden geológus elfogadta, aki a Gö
m öridák területén  dolgozott. 1973-ban P. Gre- 
cula publikált a gömöri ópaleozoikum fejlődé
séről egy elképzelést, amely szerint az em lített 
sorozatok viszonyát laterális összefogazódással 
értelm ezte. Az utóbbi időben ez az elképzelés 
abban az értelem ben módosult (P. Grecula—I. 
Varga, 1979), hogy a korban megfelelő sorozatok
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tektonikus pozícióban fekszenek egymáson, 
mégpedig a Rakoveci (fillit-diabáz)-sorozat a 
fekvőben és Gölnici-sorozat a fedőben.

Az em lített ópaleozoós sorozatok ism ert li- 
tológiai összetétele, főleg a vulkáni képződmé
nyek jellege, a tágabb földtani egység ópaleo
zoós kifejlődéséről (melybe a Gömöridák is ta r
toznak) a következő elképzelést teszi lehetővé.

A Gölnici-sorozat (üledékes és vulkáni) kép
ződményei túlnyomórészt klasztikus összetételű 
sorozat jegyeit viselik magukon (L. Snopko, 
1967), amelynek átmeneti, esetleg kontinentális 
kéregtípus jellege van. A vulkáni klasztikum- 
nak az effuzívumok feletti túlsúlya, ignimbri- 
tek és más olyan jegyek jelenléte, melyek az 
összlet szubaerikus környezetben való keletke
zéséről tanúskodnak, de az egyazon időben ész
lelt tengeralatti vulkánitokra utaló jelleg, gya
kori horizontális alteráció az üledékkel (főleg 
palák, helyenként karbonátok és liditek), a vul
káni kőzetek összetételének mészalkáli jellege, 
melyek között erősen túlsúlyban vannak a sa
vanyú kőzettípusok (kvarcporfir-riolit, kerato- 
fir) mind arra enged következtetni, hogy a Göl
nici-sorozat vulkáni-üledékes folyamatok te r
mékének tekinthető az ópaleozoós vulkáni szi
getív, illetve a kontinens aktív perem ének zóná
jában. A m últban hasonló nézetet vallott L. 
Snopko (1976) és I. Varga (1978) is. A fent em
lített interpretáció abból az elképzelésből adó
dik, hogy a mészalkáli vulkáni sorozatok a vul
káni szigetív, illetve aktív kontinensperem  zó
nájához kötődnek és nem az óceáni kéregtípus 
geoszinklinális övezetéhez.

A Nyugati-Kárpátok összes ópaleozoós soro
zatai közül az óceáni kéregtípus szelvényéhez 
legjobban a Rakoveci-sorozat (az ópaleozoikum 
rakoveci kifejlődése) hasonlít. Ez a bázisos vul
kánitok vastag összleteinek jelenlétéből (pillow- 
texturával és a diffrenciáció tholeiites jellegé
v e l — S. Bajaník, 1975) adódik, továbbá gabbró 
és diorit tömegek jelenlétéből (L. Kamenicky— 
M. Marková, 1957), valam int az újonnan ész
lelt antigorit-zsírkő és antigoritos szerpentin tí
pusú m etaultram affitestek jelenlétéből (D. Ho- 
vorka—P. Ivan, sajtó alatt), de az üledékek jel
legéből és az em lített vulkánitokhoz való viszo
nyukból is. Annak ellenére, hogy a gömöri pa
leozoikum északi szegélyén az amfibolit fáciesű 
metabázitok geotektonikai hovatartozása ezidáig 
nincs egyértelm űen megoldva (I. Dianiska—P. 
Grecula, 1979, D. Hovorka et al. 1979), jelenlé
tük logikusan beilleszkedik az óceáni kéreghez 
közelálló paleozoós fosszilis kéreg jelenlétének 
elképzelésébe.

A fent tárgyalt gondolatok értelm ében tehát 
a gömöri kifej lődésű ópaleozoikum egyrészt a 
vulkáni szigetív övezetében (Gölnici-sorozat), 
másrészt óceáni-szubóceáni kéregtípusú m eden
ce övezetében (Rakoveci-sorozat) keletkezett. A 
rakoveci kifejlődés leginkább az ívszerű m eden
cetípus jellegének (D. E. Karig, 1971) felel 
meg. M. Mahel’ (1975, 1979) nézetével összhang
ban azt is m egállapíthatjuk, hogy a tá tra i blokk 
(Tatroveporidák — vagyis a jelenlegi Lubeník— 
Margecany-vonaltól északra eső nagyszerkezeti 
egység paleozoós összleteinek fejlődése eltérő

körülmények között történt. Míg a tátrai blokk
ban a varisztikum  kifejlődését a kéreg jelentős 
vastagodásával terjedelmes granitoid-masszívu- 
mok keletkezése jellemzi, azon blokkban, mely
nek a mai gömöridák is része, a fejlődés jóval 
vékonyabb kéregtípuson m ent végbe, amely 
vulkáni szigetív kialakulásához vezetett.

A Mellétei-sorozat mezozoós nem teljes 
ofiolitjai

A felsőperm(?)—mezozoós M ellétei-sorozatot 
(H. Kozur—R. Mock, 1978) eugeoszinklinális 
üledékösszlet jellemzi, melynek a mezozoikum 
szilicei típusú kifejlődésével (Szilicei-takaró) 
összehasonlítva eltérő jellege az üledékgyűjtő 
medence jelentős süllyedésével kezdődött (a 
karni és nóri emeletben).

Az üledékgyűjtő bathim etrikus környezetvi- 
szonyai a sorozat kőzetösszetélelének jellegében 
is megmutatkoznak. A sorozatra jellem 
zőek az ultram afit testek, bázisos effuzívumok 
és extruzívumok, valam int helyi magasnyomású 
derivátum aik jelenléte. Az üledékek és erupti- 
vumok jellegéből adódóan a Mellétei-sorozat 
m int „ofiolit-típusú sorozat” (M. Mahel, 1975), 
az ultram afitok és effuzívumok pedig m int a 
„nem teljes ofiolit-sorozat tagjai (D. Hovorka, 
1976a) lettek meghatározva.

Annak ellenére, hogy ezidáig a Mellétei-soro
zat szedimentációs térségéről, illetve a gömöri 
paleozoikumhoz való viszonyáról nem alakult 
ki egységes nézet, az üledékek típusa és tholeiit 
típusú bázisos vulkánitok, valam int az u ltra- 
mafikus tömbök jelenléte azt jelzik, hogy a so
rozat kőzetösszletei óceáni-szubóceáni kéregtí
puson keletkeztek. A paleozoikumban ilyen tí
pusú a rakoveci kifejlődés.

A M ellétei-sorozat nem teljes ofiolit-sorozatá- 
nak keretén belül lherzolit-harzburgit-típusú, 
intenzíven szerpentinetesedett ultram afit-testek 
ismertek, melyekben a dunitos és piroxenites 
típusok csak helyenként vannak kifejlődve (D. 
Hovorka, 1976). A fő szerpentinásványokat a li- 
zardit és a krizotil képezi. Az utóbbi azbeszt
típusú ereket is képez (Dobsina, Jaklovce, Rud- 
ník, Jászó). Jellemző a m etam orf eredetű zöld 
gránátok jelenléte is, uvarovit-m olekulák vál
tozó részarányával (E. Fediuková et al. 1976), 
amelyek esetleg ultram afikus masszívumok hi- 
pergén átalakulásának helyenként megmaradt 
term ékei (főleg a Kassai-medence délnyugati 
részén — Hodkovce—Komárovce—Panovce). Az 
ultram afit-testek kifejezetten allochton helyzet
ben vannak.

A vulkáni kőzetek elszórtan előforduló kisebb 
tömegei diabáznak és szpilitnek felelnek meg. 
Az ofiolit-sorozat tholeiites bazaltjainak alap
vető jegyeit viselik magukon. Jaklovce község 
m ellett a gömöri antiklinórium  északi szegélyén 
keratofirok is találhatók (D. Hovorka 1976), 
melyek egy nem egyértelm űen értelm ezett geo
tektonikai egység alsó triászában vannak jelen.

A mellétéi sorozat jellegzetes tagjai a blu- 
eschists típusú magasnyomású metamorfitok. Is
meretes a szpilit és diabáz típusú vulkánitokba
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rétegfolytonossággal való átm enetük. A neoalpi 
rekristályosodási folyam atok a magasnyomású 
ásvány társulás részleges destrukcióját idézték 
elő a zöldpala-fácies körülm ényei között. A kő
zetátalakulás összetett folyam atáról tanúskodik 
a glaukofánok 2-3 generációjának jelenléte.

Az északgömöri mezozoikum galmus — stra- 
tenai övezetében található bázisos vulkánitok és 
ultram afit-testek  (szerpentinek) valószínűleg a 
fekvőben lévő (mellétéi) sorozatból’ a takarószer
kezetű mezozoós sorozatba tektonikusán beéke
lődött tömbök form ájában vannak jelen.
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OPHIOLITES AND SIMILAR COMPLEXES IN THE 
GEMERIDE EARLY PALEOZOIC AND MESOZOIC 

D. Hovorka

Early Paleozoic of the  southernm ost West Carpa
th ian  geological-tectonic un it — Gemerides — is 
represented by tw o Groups: Gelnica and Rakovec 
ones. Their spatial relation is on of curren t years 
most debated problem. According to  th e  present 
au thor’ s opinion Rakovec and Gelnica Groups repre
sent m ore or less sim ultaneous la tera l development of 
the Early Paleozoic. The rock sequence of the Rakovec 
Group is analogous to  the eugeosynclinal rock- 
complexes, which could be com pared to  the  thin 
(oceanic) type of the  crust. The basis for such idea are 
huge volcanic com plexes of tholeiitic trend  and  spilite 
character, the presence of plutonic bodies of gabbro 
and diorite character sim ultaneously w ith  the presence 
of m etaultrabasite bodies of antigorite serpentinite 
character. Gelnica Group, on the othér side, is formed 
by a  complex of sedim entary volcanic rocks of conti
nental or island arc provenience. Volcanics, repre
sented mostly by acid m em bers of calc-alkaline clan, 
have tex tu ra l features of both dry land and sub
m arine effusions. Based on the ir geochemical character, 
the known tex tu ral features of volcanics, and described 
alterations w ith  various types of sediments, in the 
present point of view it seems logical, to  com pare the 
m entioned G roup to the  rock-sequences of the fossil 
(Early Paleozoic) volcanis island arc.

Among the Mesozoic tectonic units M eliata serie is 
that, which can be com pared to  geosynclinal sequences 
(namely M iddle and U pper Triassic strata). Characte
ristic feature of the series under consideration, is the 
presence of sm all bodies of lizardite-chryzotile 
serpentinites along w ith volcanics of spilite and diabase 
character. The last m entioned are  locally m etam orph
osed to blueschists. The assotation of ultaram afite 
bodies w ith volcanics can be grouped to  „Mesozoic 
incom plete ophiolites”.

27




