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Abstract 
According to BURKHARD (1986), FERRILL (1991) there is a possibility to conclude the maximum 

paleotemperature of the deformation from the width and morphology of the calcite twins in the 
diagenetic and anchimetamorphic zones. Such investigations have been carried out in a few regions 
of the Alps. The large calcite crystals (>100 urn) from the perm-triassic limestones of the Eastern 
part of the Bükk Mountains (NE-Hungary) contain twins, formed by multiplied deformation. 

The twins of the first generation have been formed before the deformation, which caused the 
schistosity of these limestones (anchimetamorphism). These twins were distorted or shared according 
to the schistosity plane. The twins of the second generation have been formed jointly with the 
schistosity, or after that, but by temperature higher, than 150°C. The small width and deformationless 
of the twins, have been formed lastly, relates to deformation, resulted in shallow deep. 

The deformation patterns and texture-type of the Hámor Dolomite formation show the 
neomorphic recrystallization of these rocks, which was finished after the metamorphism. 

Manuscript received: 22th February, 1995 

Összefoglalás 
A kalcit nyomási ikrek vastagságából és az ikersíkok morfológiájából a diagenetikus-, anchime-

tamorf átalakulást átélt mészkövek deformációjának maximális paleohőmérsékletére lehet követ
keztetni. Ezzel kapcsolatos vizsgálatokat az Alpok több területén végeztek. Akelet-bükki mészkövek 
nagyméretű (>100 ц т ) kalcitszemcséinek nyomási ikrei többszöri deformáció eredményeként ala
kultak ki. Az első generációjú ikrek a mészkövek palásságát okozó deformációs esemény (anchi-
metamorfózis) előtt keletkeztek, melyek később a palássági síknak megfelelően elhajlottak, vagy 
eltorzultak. Az ikrek második generációja a palássággal egykorú, vagy annál fiatalabb, de még 
150 °C-nál magasabb hőmérsékleten alakult ki. A lekésőbbb keletkezett ikrek sekély mélységben 
végbement deformációra utalnak. A Hámori Dolomit formáció kőzeteinek deformációjából a dolomit 
neomorf átkristályosodására lehet következtetni, ami a metamorfózis után fejeződött be. 

1 Elhangzott az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1994. október 24-i ülésén. 

2 Miskolci Egyetem, Ásvány- és Kőzettani Tanszék, 3515 Miskolc, Egyetemváros. 
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Bevezetés 

Kalcitkristályok deformációja 

A kalcitkristályokban deformáció hatására fellépő nyomási ikresedést, illetve 
transzlációt már a múlt században megfigyelték. A nyomási ikresedés az e (Ï012) 
lapos romboéder lapjai mentén, mint ikersíkok mentén jelentkezik, transzláció 
pedig az r (1011) alap romboéder, illetve az / (2021) hegyes romboéder lapjai 
mentén lép fel. A kalcit trigonális szimmetriája miatt bármelyik deformáció 
három irányban valósulhat meg. Ikresedés egy szemcsében akkor következik 
be, ha a szemcsére ható eredő nyomófeszültség iránya (С) а с tengellyel 70°-hoz 
közeli szöget zár be, és benne van az e lapjára merőleges síkban (la. ábra). 

9, 

la,b,c ábra. a) a kalcit ikresedési-, és transzlációs síkjainak (<>i, i'2, ез, n , ri, гз, fi, fl, /л), kristálytani 
tengelyeinek (ai, ai, аз, с), és az ikresedést előidéző nyomófeszültségi- (C), és húzófeszültségi 
(T) vektorok sztereografikus vetülete; b) az ej ikersík helyzete az r (1011) alap romboéderben; 
с) a kalcit ej sík menti ikresedése a rá merőleges, (1210) síkkal párhuzamos metszetben 

Fig. la, b, c. a) equal area projection of the poles of twin and glide planes (ej, ег, ез, rí, гг, гз, fj, /2, 
fi), and the principal axes of the calcite (at, аг, аз, с), and also of the compressive (C) and tension (T) 
stress, causing the twinning of the calcite.; b) the position of the ei twin plane relative to the r (1011) 
rhombohedron; c) representation of an e twinning, shown in the (1210) section, which is perpendicular 
to the cj plane 

Mint az îc. ábrán látható, az eredeti és az ikresedett tagok с (le. ábrán c, ct) 
tengelyei egymással 52°-os szöget zárnak be, ezért polarizációs mikroszkóppal 
jól elkülöníthetők egymástól, bár az igen vékony (< 1 um) ikerlamellák első 
látásra még mikroszkóppal vizsgálva is hasadási síkoknak látszanak. A vasta
gabb ikrek (>3-5 цт) viszont egyértelműen felismerhetők és jellemezhetők, ha 
az ikersík közel párhuzamos a mikroszkóp optikai tengenyével. A véletlen 
irányban elmetszett kalcitszemcsében a magas törésmutató és a belső reflexió 
miatt a hasadási, illetve transzlációs síkok is gyakran ikresedésnek tűnnek. 
Ugyanezen ok miatt az ikertagok látszólagos vastagsága is nagyobb a valósá
gosnál. Fedorov asztal segítségével a csiszolatot úgy beforgatva, hogy az ikersík 
a mikroszkóp optikai tengelyével párhuzamos legyen, a valódi ikertag-vastag
ság egyszerűen mérhető. 
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Kőzetdeformációs kísérletek eredményei szerint ( T U R N E R et al., 1 9 5 4 ; W E N K 
et al., 1 9 7 3 ) az e romboéder menti ikresedés már igen kismértékű igénybevé
telnél ( 2 0 0 °C-nál kb. 1 5 MPa) kialakul (2. ábra). Erőteljesebb deformációnál az 
r ( 1 0 1 1 ) (elsőrendű romboéder) mentén megjelenő transzláció lesz a jellemző 
szemcsén belüli deformációs folyamat. E jelenség erősebben feszültségfüggő, 
mint az előző. A deformációs kísérletek szerint a hőmérséklet emelkedésével a 
kritikus differenciálfeszültség rohamosan csökken (2 . ábra). Ez az r-transzláció 
a közepes hőmérséklet-tartományban ( 3 0 0 - 4 0 0 °C) fontos deformációs folya
mat. Még nagyobb igénybevétel esetén a z / ( 2 0 2 1 ) romboéder mentén lehetséges 
transzláció, ami a finomszemcsés mészkövek plasztikus folyási határértékéhez 
közeli feszültség-hőmérséklet tartományban lép fel mobilis zónákban, reális 
alakváltozási sebességek mellett ( 1 0 " 1 3 - 1 0 - 1 5 sec - 1 P F I F F N E R & R A M S A Y 1 9 8 2 
szerint). Kőzetdeformációs kísérletek eredményeinek felhasználásával végzett 
reológiai számítások szerint ilyen alakváltozási sebesség mellett mészkövekben, 
3 5 0 °C-nál az 5 0 - 1 0 0 цт-nél nagyobb szemcsék deformálódnak transzlációval 
( E V A N S & D U N N E , 1 9 9 1 ; S C H M I D , 1 9 7 7 ) . Ezen a hőmérsékleten a kisebb méretű 
szemcsék átkristályosodnak. 

A természetben deformálódott kalcitkristályok ikresedésével kapcsolatos 
vizsgálatokat B U R K H A R D ( 1 9 9 3 ) foglalta össze részletesen. Összefoglalásából is 
kitűnik, hogy a kalcit e romboéder mentén megjelenő ikresedése a késői dia
genetikus-, és az anchimetamorf karbonátkőzetekben igen gyakori jelenség. Na
gyobb nyomáson és hőmérsékleten az átkristályosodás és a transzlációs defor
mációk jellemzőek, az ikresedés jelentősége erősen lecsökken. 
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2 . ábra. Ikresedés és transzláció kritikus feszültségértékei a hőmérséklet függvényében 
kalcitkristályokban HEARD & RALEIGH (1972), TURNER et al„ (1954) után 

Fig. 2 . Critical differential stress values of the twin- and glide mechanisms in calcite crystals as the 
function of the temperature, according to HEARD and RALEIGH (1972), TURNER et al, (1954) 
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Az ikertagok vastagságának vizsgálata 

Egy kalcitszemcsére ható feszültség - megfelelő körülmények között - sok 
vékony, vagy néhány vastagabb ikerlemez kialakulásával csökkenhet. A labo
ratóriumi és a terepi megfigyelések alapján számos kutató megemlíti, hogy az 
ikerlemezek vastagsága főleg a deformáció hőmérsékletétől függ. Alacsony hő
mérsékleten (25-200 °C) végzett deformációs kísérletek eredményeként vékony, 
1-2 u.m vastagságú ikerlemezek képződtek ( T U R N E R et al., 1954; G R O S H O N G , 

1974). 300 °C-on, és ennél magasabb hőmérsékleten végzett kísérleteknél az 
ikertagok vastagsága általában 4-5 um feletti. 

A deformációs kísérletek eredményeihez hasonlóan több, mély-diagenetikus, 
anchimetamorf átalakulást átélt régió karbonátkőzeteiben sikerült megfigyelni, 
hogy az ikertagok vastagsága korrelál a maximális paleohőmérséklettel. Az iker
tagok vastagsága a vizsgált területeken bizonyos hőmérséklet felett (200-
300 °C) erősen megnő. Ezt a jelenséget vizsgálták az ÉK-DNy-i csapásirányú 
Északi Szubalpi övben (Kelet-Franciaország, F E R R I L L , 1991), ahol az ÉNy-i po
zíciójú diagenetikus zónákban "vékony" (1-2 um), míg a tőlük DK-re lévő an
chimetamorf zónában "vastag" (4-6 um) ikreket figyeltek meg. A váltás az 1.6-
2.6 Ro% vitrinitreflexió értékeknél következik be (150-190 °C) (3. ábra). Hasonló 
eredményre jutottak Ny-Svájcban, a Helvéti-övben ( G R O S H O N G et al., 1984), 
ahol a Helvéti-öv frontzónájában (Felső Glarus takaró északi vége) az ikerle
mezek vékonyak és egyenesek, a középső részén (Alsó Glarus takaró) vasta
gabbak, a belső részében pedig (Infrahelvéti) vastagok és gyakran hajlítottak. 
A belső rész átalakultságára Ro>3.5 jellemző, a középső-, és frontzónára Ro 
<3.5. Az Ro=3.5 érték G R O S H O N G et al. szerint ebben a régióban 270 °C-nak 
felel meg. 

Egy másik vizsgálat szerint M O S A R , (1989) az Elő-Alpokban (Svájc), a dia-
genetikusan átalakult mészkövek vékony ikreket tartalmaztak, a maximálisan 
anchizónás átalakulást szenvedett mészkövek pedig vastag ikreket. A váltás 
más módszerek eredményei alapján 170-190 °C ( T E I C H M Ü L L E R , 1987), illetve 
200 °C-ra ( B U R K H A R D , 1989) becsülhető. 

Egy paleozóos régióban, a Középső-Appalache hegységben, a North Moun
tain takarózónájának (Blue Rigde) középső zónájában vastag ikreket figyeltek 
meg ( E V A N S & D U N N E , 1991). Érre a zónára az átalakulás maximális hőmérsék
letét 250-350 °C-ra becsülték. Ezzel szemben a takaró előretolt helyzetű tagjá
nak mészköveiben G R O S H O N G (1975, 1981) vékony ikreket figyelt meg, mely 
kőzetek maximális átalakulási hőmérsékletét 170-190 °C-ra becsülte. 

Az ikertag-szélesség hőmérséklet-függőségének okát egyelőre nem sikerült 
egyértelműen tisztázni. H E A R D (1963) a vastagabb ikrek képződését magasabb 
hőmérsékleten azzal magyarázta, hogy magas hőmérsékleten megnő az esélye 
annak, hogy a rácshibák "elvándoroljanak" a kristályból. Ennek megfelelően a 
magas hőmérséklet mellett felgyülemlő feszültség az ikertag kiszélesedését 
okozza. Alacsony hőmérséklet melletti terhelés hatására viszont a gyakoribb 
rácshibák mentén új ikersíkok keletkeznek. 
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3. ábra. Ikertagok átlagos vastagságának változása és annak összefüggése az Ro% vitrinitreflexió 
értékekkel az Arve folyó menti (Északi Szubalpi-öv) szelvényben FERRILL (1991) után -
Dg=diagenetikus zónák, Anch=anchimetamorf zóna 

Fig. 3. Variation of the mean twin-width, and its correlation with Ro% vitrinite reflectance in the cross 
section along the Arve river (Eastern Subalpine Chain) according to FERR/LL (7991). Dg=diagenetic 
zones, Anch=Anchimetamorphic zone 

B A R B E R (1985) szerint az ikerképződés kétlépcsős folyamat: 1.) nukleáció -
ikersík képződés, ami minimális feszültségkoncentrációt igényel; 2.) továbbnö-
vekedés, amikor a kialakult keskeny iker kiszélesedik. A már kialakult ikerle
mez kiszélesedése (megfelelő nyomáson, hőmérsékleten, differenciálfeszültség
nél) könnyebben megvalósul, mint egy új ikersík nukleációja. 

Kalcitkristályokban, különösen intenzív deformáció esetén gyakran figyelhe
tő meg ikresedés 2 vagy 3 ikersík mentén (ei, ег, ез)- Àz ikersíkok metszéséből 
meghatározható azok relatív kronológiája (TURNER & O R O C Z O , 1976). 

Az ikertagok morfológiájának vizsgálata 

Az ikersíkok morfológiája az ikertag képződése után jelentősen megváltozhat. 
Az ikresedési sík kezdetben éles, sima, az ikertörvénynek megfelelő felület. 
Sima, de hajlított ikrek szintén megfigyelhetők, ami vagy az iker későbbi defor
mációjaként, vagy a szemcsében magasabb hőmérsékleten kialakuló r illetve / 
transzláció hatásaként jelentkezik ( T U R N E R & O R O C Z O , 1976). 

Az ikresedést követő intenzív nyírási deformáció eredményeként magas hő
mérsékleten (>250 °C) az ikersíkok szabálytalanná torzulnak, felaprózódnak. 
Az 5-10 um átmérőjű ikertag-roncsok könnyen átkristályosodnak, így az ikertag 
helyén önálló kalcitszemcsék láncolata alakul ki. 

Az ikertagok morfológiájának változását az egyes diagenetikus-anchimeta-
morf zónákban a Ny-svájci Helvét-takarókban vizsgálták részletesen ( S C H M I D , 
1982; B U R K H A R D , 1986, 1988, 1990). Az egyes tektonikai egységek paleohómér-

О átlag ikervastagság * Max. hőmérséklet DK. 

о , 
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sékletét több módszerrel (illit kristályossági fok, vitrinit reflexió, stabil izotóp 
termometria, stb.) is meghatározták. Mintegy 1 5 0 csiszolatot megvizsgálva, az 
ikertagok vastagsága és morfológiája alapján 4 csoportot alakítottak ki. Az egyes 
csoportokba_tartozó minták maximális paleohómérsékletének határértékeit az 
I. táblázat foglalja össze. Ezzel megegyező eredményeket értek el hasonló vizs
gálatokkal a Középső-Appalache-hegységben is ( G R O S H O N G , 1 9 8 8 ; E V A N S & 

D U N N E , 1 9 9 1 ) . 

Kalcit ikresedés morfológiai változásai a Ny-svájci Helvét takarókban (BURKHARD, 1986 nyomán) 
Morphological types of calcite twins from the Helvetic Nappe, according to BURKHARD (1986). 

I. táblázat - Table I. 

I. típus II . típus II I . típus IV. típus 

szöveti jelleg, 
leírás 

vékony , egyenes, 
ritka ikrek 

vastag (>lum), 
egyenes, enyhén 
ívelt ikrek 

vastag, ívelt, össze
tett, sűrű, szabály
talan ikrek 

vastag, görcsös, 
szuturált, szabály
talan ikrek 

lehetséges 
körülmények 

-kis deformáció, 
-vékony fedőréteg, 
-igen kis T, 
-posztmetamorf 

-jelentős deformá
ció, 
-szín / posztmeta— 
morf 

-erős deformáció, 
-metamorf 

-erős deformáció, 
-átkristályosodás, 
-pre/szinmetamorf 

becsült T M A X : >200 °C 150-300 °C >200 °C >250 °C 

példa 
(kelet-bükki 
mészkövekből): 

I. tábla 1. kép I. tábla 2. kép I. tábla 3., 4. kép, 

II . tábla 1. kép 

I. tábla 4. kép, 

II . tábla 2., 3. kép 

A deformáció maximális hőmérséklete és az ikertagok morfológiájának vál
tozása közötti összefüggések okai nem egészen világosak, mivel az ikresedést 
befolyásoló egyéb fontos paraméterek (differenciálfeszültség mértéke, alakvál
tozási sebesség, szemcseméret, szöveti irányítottság) hatását nem sikerült pon
tosan tisztázni. 

A tisztázatlan kérdések ellenére mind a kalcit-ikrek vastagságának, mind mor
fológiájának vizsgálata hasznos lehet a deformáció maximális hőmérsékletének 
becslésére, mivel a kalcitkristályok ikresedése igen gyakori jelenség még az 
enyhén deformált mészkövekben is. 

Dolomitkristályok deformációja 

Dolomitkristályok plasztikus deformációjához a kristályszerkezet alacso
nyabb szimmetriája miatt lényegesen nagyobb feszültség szükséges. Dolomit
ban az / (0221) mentén megjelenő ikresedéshez laboratóriumi kísérletek szerint 
mintegy 8-szor nagyobb differenciálfeszültségre (= 100 MPa) van szükség, mint 
a kalcit e menti ikresedéséhez. A dolomitkristályokban megjelenő plasztikus 
deformációs folyamatok közül a legalacsonyabb nyomáson a (0001) bázislap 
menti transzláció következhet be, melynek kritikus nyomáshatára - az általá
nostól eltérően - a hőmérséklet emelkedésével növekszik (50-130 MPa). Ugyan
ez az összefüggés érvényes az/romboéder mentén kialakuló ikrekre 150-600 °C 
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között, 8 0 - 1 2 0 MPa feletti kritikus nyomáson. Az 1 mm átlagos szemcseméretű 
"Crevola" dolo-márványon 2 0 °C-on végzett deformációs kísérletek már ritka, 
széles ikertagok megjelenéséről számolnak be (BARBER et al., 1 9 9 4 ) , melyek ma
gasabb hőmérsékleten egyre gyakoribbá válnak. 

A 1 6 0 - 9 0 MPa differenciálfeszültség felett megjelenő / transzláció esetében a 
kritikus feszültség a hőmérséklet emelkedésével csökken, mint ahogy az például 
a kalcit szemcsén belüli deformációkra is jellemző. A dolomit ikresedésének és 
transzlációjának síkjait az ( 1 2 1 0 ) síkkal párhuzamos metszeten, illetve kritikus 
nyomás-hőmérséklet görbéit a 4 . ábra szemlélteti. 

differenciálfeszOltség [MPa] 

600 800 

4 . ábra. Dolomit ikresedésének és transzlációjának síkjai, valamint feszültség-hőmérsékleti 
diagramja BARBER et al. (1981) után 

Fig. 4. Twin and glide planes of the dolomite crystal and the critical differential stress values of the 
twin- and glide mechanisms, as the function of the temperature, according to BARBER et al. (1981) 

Vizsgálatok 

A külföldi szakirodalomban közölt, az előbbiekben vázolt eredmények isme
retében, a kelet-bükki régió karbonátkőzeteinek mikrostruktúra-vizsgálata so
rán felmerült a kérdés, hogy e kőzetek nagyméretű ásványszemcséiben milyen 
vastagságú és morfológiájú nyomási ikreket lehet megfigyelni, és hogy ezek 
milyen maximális paleohőmérsékletre, tektonikai viszonyokra utalnak. Az ikrek 
jellegének meghatározása segítséget nyújt az őket magába foglaló szemcse ki
alakulásának (pretektonikus - szintektonikus) és az őt ért későbbi átalakulások 
megfejtésében. Szintén fontos kérdés, hogy az egyes litosztratigráfíai egységek
ben lehet-e különbségeket találni a szemcsén belüli deformációt illetően. 

Vizsgálatainkat a Keleti-Bükk (Lillafüred környéke) perm-triász korú, anchi-
metamorf átalakultsági fokú ( Á R K A I , 1 9 7 3 , 1 9 8 3 ) karbonátkőzeteiből vett vé-
konycsiszolatokon végeztük. A terület földtani vázlatát az 5. ábra szemlélteti, 
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melyen a mintavételi helyeket, és a terület átalakultsági fokára utaló, ÁRKAI P. 
(1973, 1983) által publikált mérési eredményeket is feltüntettük. 

Ezen a területen, a mély eróziónak és a szerkezeti viszonyoknak köszönhe
tően a Keleti-Bükk csaknem teljes szelvénye (ld. 6. ábra) felszínre kerül. Az 
elkülönített litosztratigráfiai egységekben a karbonátrétegek agyagpalával vál
takoznak (alsótriász formációk, Vesszősi Pala formáció), mészkőtesteket (Nagy-
visnyói Mészkő formáció, Fehérkői Mészkő formáció, Rónabükki Mészkő for
máció), illetve dolomittestet (Hámori Dolomit formáció) alkotnak. Megfigyelé
seink szerint a vesszősi agyagpala rétegekre következő, a Szinvai Metabazalt 
formációval érintkező mészkőgerinc megjelenésében és szöveti tulajdonságai
ban is eltér a Fehérkői mészkőtől és a Rónabükki mészkőtől, így ezt a Vesszősi 
Pala formáció felső - karbonátos tagozataként tüntettük fel ( W A L L A C H E R , 1982 
után). 

A vizsgált kőzetek enyhén metamorfizálódtak, metamorfózis-fokuk a meta-
vulkanitok és agyagpalák illit kristályossági foka, a muszkovit bo paraméter és 
az ásványasszociációk alapján a W l N K L E R (1967)-féle beosztás szerint a pum-
pellyit-kvarc-prehnit fácies magashőmérsékletű, a zöldpala fácieshez közeli zó
nájának felel meg ( Á R K A I , 1973, 1983). A kelet-bükki kőzetekben mért - az 
anchimetamorf zónára jellemző - Ro vitrinitreflexió értékek 3.04-3.87 közé es
nek ( L A C Z Ó , 1984). 

A Keleti-Bükk metamorfózisának kora K/Ar mérések alapján középsó-felső-
júra korúra tehető (166-150 MA, Á R K A I , B A L O G H Kad. & D U N K L , 1994), maxi-

5 . ábra.-y Lillafüred környékének földtani térképe ~ M: 1 : 3 5 0 0 0 léptékben BALOGH K. ( 1 9 5 1 , 1 9 6 4 ) 
és W A L L A C H E R L. ( 1 9 8 2 ) nyomán, ÁRKAI P. ( 1 9 8 3 ) adataival. 1. Harmadidőszaki rétegek; 2 . 
Kisfennsíki Mészkő formáció ( Т з п ) ; 3 . Rónabükki Mészkő formáció ( Т з к " п ) ; 4 . Fennsíki Mészkő 
formáció (Тз к ~ п ) ; 5 . Szinvai Metabazalt formáció (Тз к ) ; 6 . Vesszősi Pala formáció felső tagozata 
( Т з к ) ; 7 . Ve sszősi Pala formáció alsó tagozata (Тз к ) ; 8 . Fehérkői Mészkő formáció (T2 1); 9 . 
Szentistvánhegyi Metaandezit formáció (T2 1); 1 0 . Hámori Dolomit formáció (Тг а ) ; 1 1 . 
Gerennavári, Ablakoskővölgyi formáció (Ti) ; 1 2 . Nagyvisnyói Mészkő formáció (P3); 1 3 . 
Szentléleki Homokkő formáció (P2); 1 4 . Mintavétel helye; 1 5 . Metamorfózis fok meghatározására 
szolgáló minta helye (ÁRKAI, 1 9 8 3 ) ; 1 6 . Iliit kristályossági fok ( 2 6 ) teljes kőzet; 1 7 . Iliit 
kristályossági fok ( 2 0 ) teljes kőzet / < 2 um frakció; 1 8 . Muszkovit bo paraméter ( Â ) ; 1 9 . Index 
ásványok; 2 0 . feltételezett törésvonal; 2 1 . Feltolódás; 2 2 . A Kisfennsíki Takaró határa; 2 3 . Kibúvó 
mészkő sziklabordák tengelye 

Fig. 5. Geological map of the surrounding of Lillafüred (Bükk Mountains, NE-Hungary) according to 
BALOGH К. (1951,1964) and WALLACHER L. (1982), completed with data for metamorphic grade of ÁRKAI 
P. (1973, 1983). 1. Tertiary layers; 2. Kisfennsik Limestone formation (Тз"); 3. Rónabükk Limestone 
formation (Тзк~п); 4. Fennsík Limestone formation (Тзкп); 5. Színva Metabasalt formation (Тзк); 6. 
Msszi5s Slate formation, upper stage (Тз ) ; 7. Vesszós Slate formation, lower stage (Тзк); 8. Fehértó 
Limestone formation (T2); 9. Szentistvánhegy Metaandesite formation (T21); It). Hámor Dolomite 
formation (Tia); 11. Gerennavár, Ablakoskövölgy formation (Ti); 12. Nagyvisnyú Limestone formation 
(Рз); 13. Szentlélek Sandstone formation (Pi); 14. Location of the samples; 15. Location of samples for 
the "illite crystallinity" measurements (ÁRKAI, 1983); 16. Illite crystallinity ( 2 0 ) whole rock; 17. Illite 
crystallinity ( 2 0 ) whole rock / <2 \im fraction; 18. Muscovite bo parameter (Á); 19. Index minerals; 20. 
presumed fault; 21. Oi'erthrust; 22. Border of the Kisfennsik Nappe; 23. Axes of the outcropping limestone 
bodies 
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non Fennsíki Mészkő formáció 
vékonysávos, finornrétegzett, 
szürke mészkő 

Hollóstetői Mészkő 
formáció 

barnásszürke, vüágos-
szürke, lemezes, 

M j > vékonypados tüzköves 
^3>- rnészkö. mészpala karni 

Fennsíki Mészkő formáció 
vékonysávos, finornrétegzett, 
szürke mészkő 

Hollóstetői Mészkő 
formáció 

barnásszürke, vüágos-
szürke, lemezes, 

M j > vékonypados tüzköves 
^3>- rnészkö. mészpala karni 

J - 1 

V.P.f.f.t. sötétszürke, vékonypados mészkö^T 
agyaglemezekkel, durvaszemcsés^^>z 

dolomitpadokkal ^ 1 

Hollóstetői Mészkő 
formáció 

barnásszürke, vüágos-
szürke, lemezes, 

M j > vékonypados tüzköves 
^3>- rnészkö. mészpala karni 

Vesszósi Pala formáció alsó tagozata sötétszürke szericites 
agyagpala, zöldesszürke homokkő, aleurit mészkő és kovapala rétegekkel 

ladlnl 

anisusi 

i 1 ; • i 1 i 1 I 1 

! 1 1 1 1 

Fehérköi Mészkő formáció 
szürke, néhol rózsaszínes, tömött, réteges-pados mészkő 

ladlnl 

anisusi 

+ + + + + 
+ + + + 

+ + + + + 
+ + - ь - J - e -

Szentistvánhegyi Metaandezit formáció 
változatos összetételű, átalakult láva. agglomerátum, tufa, ígnimbrit 
és vulkanoszedíment 

ladlnl 

anisusi 

/ / / / / 

Hámori Dolomit formáció 
rétegzetlen, vagy vastagpados, gyakran dörzsbreccsás szürke dolomit, 
fedőjében breccsás dolomittal, sárgás, meszes dolomittal, dolomitos 
mészkővel 

szkíta ///////;/, 
'/ '/'/ '/ '/ 

AblakoskÖvölgyi sötétszürke, lemezes mészkő 
formáció zöldesszürke agyagpala vékony mészkő padokkal 

lila, zöld homokkő mészköl emezekkel 
Gerennavári formácó ooidos. bioklasztos, vastagpados mészkő 

felsöperm Nagyvisnyói Meszkö formáció 
szkelettöredékes fekete mészkő 

középsö-
perra 

ж • x' • У • X' • X 

Szentléleki Homokkő formáció 
lilásvörös fïmonszemû homokkő, kloritos agyagpala. fedőjében dolomit, 
lemezes mészkő, evaporit rétegekkel 

6. ábra. A Lillafüred környékén felszínre kerülő, a fennsíki paraautochtonhoz tartozó kőzetek 
rétegoszlopa. A rétegtani beosztás és a jelölések megegyeznek a földtani térkép (5. ábra) 
jelöléseivel. V.P.f.f.t. = Vesszósi Pala formáció felső tagozata, Sz.M.f. = Szinvai Metabazalt 
formáció 

Fig. 6. Stratigraphie column of the perm-triassic rocks, outcropping in the Eastern Bükk Mts. (NE 
Hungary). The stratigraphie units and the patterns are the same as in the geological map (Fig. 5.) 

malis nyomás-hőmérséklet viszonyait ÁRKAI (1973) 200-300 °C, 150-300 MPa-ra 
(1.5-3 kbar) becsülte. 

Az elkülönített litosztratigráfiai egységek mészkőrétegeinek makro-, és 
mikrostruktúrajára általánosan jellemző, hogy a mészkövek jó kristályossági 
fokúak, irányított szövetűek. A szöveti irányítottság palásságban mutatkozik. 
Többségükben, a palássággal párhuzamosan elnyújtva, környezetüknél lénye
gesen nagyobb megakristályok, megakristály-csoportok alakultak ki. Míg az 
átlagos szemcseméret 15-20 um, a megakristályok 100-300 ц т méretűek. A 
megakristályok a Rónabükki-, Fehérkői mészkövekben igen gyakoriak, a Nagy
visnyói mészkőben, a Vesszősi Pala formáció mészkőrétegeiben ritkák. Az al
sótriász rétegekben a palássággal párhuzamosan megjelenő hasadékokban ala
kultak ki nagyszemcséjű kalcitkristályok. 
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A vizsgálatok az átkristályosodott - így szemcsén belüli deformációval nem 
rendelkező - mikropátos-pátos karbonátanyagba illeszkedő, nagyméretű (átla
gosan 100 um-nél nagyobb) kalcit megakristályokban kialakult ikertagok vas
tagságának mérésére és morfológiai jellemzésére terjedtek ki. Az ikrek vizsgá
lata Fedorov-féle univerzális asztal segítségével, az ikertag-vastagság mérése 
képelemző berendezéssel történt. Egy csiszolaton legalább 10 szemcsén legalább 
50 ikertag vastagságát mértük. 

A megvizsgált mészkő vékony csiszolatokban a megakristályok többsége ik-
resedett, és/vagy unduláló kioltású. Többségükben vastag (4-5 |im), egyenes, 
vagy hajlított ikrek találhatók, ritkábban, de nem elvétve jelentkeznek összetett, 
átkristályosodott, töredezett ikrek is. 

A megakristályok egyik, gyakoribb típusára jellemző, hogy csoportokban je
lentkeznek. Az egyedek egymással érintkeznek, vagy mikrokristályos mátrix 
választja el őket egymástól. A megakristály-csoportok mikro-struktúrája alapján 
úgy tűnik, hogy azok erősen deformálódott karbonáttelérek, melyek a palásság
gal párhuzamosan ellapultak, a palássággal nagy szöget bezáró felérek pedig 
szétnyíródtak, elhajlottak. Ezek a karbonáttelérek feltehetőleg a mély beteme-
tődési fázissal kapcsolatos mozgások eredményeként képződtek, melyek ké
sőbb, a metamorfózis során deformálódtak. 

A csoportokban, csomókban található megakristályok ikresedettek és/vagy 
unduláló kioltásúak, ikresedésük összetett. Általánosan megfigyelhető ennél a 
típusnál, hogy a palássággal hegyesszöget bezáró ikrek a palásság irányába 
elhajlanak. A palásságra merőleges ikertagok ezzel szemben eltorzulnak, szét
nyíródnak, végső soron kalcit mikropátok láncolatává kristályosodnak át (/. 
tábla 4. kép, II. tábla 2. kép). 

Az alsótriász-, Fehérkői Mészkő, Vesszősi Pala formációk rétegeiben az ikre-
sedett megakristályok a deformálódott karbonáttelérekben helyezkednek el. Az 
alsótriász- és Fehérkői Mészkő formációkban az ilyen megakristályok gyakori
ak, míg a Vesszősi Pala formáció felső tagozatában ritkán jelentkeznek. 

Az alsótriász formációkból vett minták jellemzője, hogy a megakristályok 
közötti mátrix nagyszemcsés, igen jó kristályos (I. tábla 4. kép). A palásságra 
merőleges telérek felszakadtak, és darabjai a palássággal párhuzamosan elto
lódtak. 

A Fehérkői mészkő, és a Vesszősi pala mészkőrétegeinek ikrei az átlagosnál 
kissé vékonyabbak. Az ikresedett, nagyméretű szemcsék itt is csoportosan, cso
mókban találhatók, az ikertagok többnyire egyenesek, bár itt is találhatók a 
palásság irányába hajlított, illetve arra merőlegesen eltorzult ikrek. A megakris
tályok közti mátrix mikrokristályos. 

Az igen nagy méretű (>250 (im) kalcitszencsékben megfigyelhetők egymással 
párhuzamosan, sűrűn sorakozó vékony (1-2 um vastag), egyenes ikrek is. Ezek 
az ikrek mindig metszik a többi típusú, fentebb ismertetett ikreket (//. tábla, 3. 
kép). 



76 Földtani Közlöny 325/3-2 

Átlagos kalcit ikertag-vastagságok kelet-bükki mészkövekben 
Mean calcite twin-width values of the limestones from the Eastern Bükk Mts. 

II. táblázat - Table II. 

Litoszrratigráfiai 
egység minta 

átlagos ikertag vastagság (um) Litoszrratigráfiai 
egység minta 

mintákban litosztratigrafiai 
egységben 

Rónabükki Mészkő f. 824, 861, 1263 5.46, 5.24, 5.46 5.38 

Vesszősi Pala f. 1239 4.61 4.61 

Fehérkői Mészkő f. 868, 1228, 1274, 1275, 
1290, 1294 

4.05, 4.75, 3.27, 5.45, 
5.15, 4.95 

4.55 

Alsótriász formációk 1101, 1139, 1161 5.40, 6.17, 6.12 5.85 

Nagyvisnyói Mészkő f. 1042, 1045, 1085 5.81, 5.32, 7.62 6.09 

A megakristályok másik, ritkább típusát a mikrokristályos karbonátanyaggal 
körbevett, 100-150 um méretű egykristályok alkotják, melyeket a Nagyvisnyói, 
illetve Rónabükki Mészkő formációkban lehet megfigyelni. A Nagyvisnyói 
mészkőben ezek ritkán, míg a Rónabükki mészkőben igen gyakran találhatók. 

A Nagyvisnyói Mészkő formációból származó csiszolatokban megfigyelhető, 
hogy az unduláló kioltású kalcit megakristályokban az ikertagok a palássággal 
párhuzamos irányba elhajlanak, a palásságra merőlegesen álló ikertagok pedig 
erősen átkristályosodtak. Ez a hajlítottság, illetve átkristályosodás jelentős, ik
resedés utáni deformációra utal, így e megakristályokat a palásságot okozó 
deformáció előtti keletkezésűeknek, pretektonikusaknak tartjuk. Az ikertagok 
átlagos vastagsága itt kissé nagyobb, mint a többi rétegben. 

A Rónabükki tűzköves mészkőben gyakoriak az összetett, vastag ikrek. A 
megakristályok pretektonikus, egymástól elszigetelt kalcit egykristályok (kri-
noidea töredékek?), melyek a palássággal párhuzamosan kissé ellapultak, ben
nük a hajlított ikrek gyakoriak. 

Az ikreket az előzőekben részletezett morfológiájuk, valamint az ikersíkok 
palássághoz való viszonya alapján 5 csoportba lehet sorolni: 

a.) vékony (1-2 um), egyenes lefutású, sűrűn sorakozó ikrek, az ikersík ori
entációja és a palásság között nincs összefüggés {II. tábla, 3. kép), ezek az ikrek 
az igen nagyméretű (>250 д т ) szemcsékben jelentkeznek, és valamennyi más 
típusú ikret metszik. 

ß.) vastag (>4 um), egyenes lefutású ikrek, az ikersík nagy szöget zár be a 
palássággal (/. tábla 2. kép). 

y.) vastag, két-, vagy három egyenes ikersík összetetten deformálódott szem
csékben (/. tábla 3. kép). 

5.) vastag, hajlított ikrek, melyek hegyesszöget zárnak be a palássággal, és a 
palásság irányába hajlanak (/, tábla 4. kép, II. tábla 7. kép). 

e.) egyenetlen, erősen gyúrt ikersíkok, melyek közel merőlegesek a palásságra 
(17. tábla 2. kép), illetve a palásságra merőleges apró kalcitszemcsék lánca (í. 
tábla 4. kép, II. tábla 3. kép). 
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Ezek az ikertípusok külön-külön, vagy egymással kombinálódva jelennek 
meg a megakristályokban. Gyakori a 5-e (/. tábla 4. kép, II. tábla 3. kép), valamint 
a nagyméretű megakristályokban az a-e, a-5 kombináció. Mindegyik ikertípus 
megfigyelhető mindegyik sztratigráfiai egységben, leggyakoribbak a ß és a 5 
típusú ikrek. Az e típus a fiatalabb rétegekben (Vesszósi pala, Rónabükki mész
kő) ritka, és itt az egyenetlen ikertagok mentén átkristályosodás nem figyelhető 
meg. A Nagyvisnyói mészkőben, és az alsótriász formációkban viszont az e 
típus igen gyakori, az ilyen ikertagok többsége teljesen átkristályosodott. Ez a 
különbség a sztratigráfiai pozícióból adódó eltérő mértékű betemetődéssel ma
gyarázható. 

A dolomitos rétegek szemcsén belüli deformációja egészen más jelleget mutat. 
A vizsgált területen számottevő dolomitrétegek a Hámori dolomiton kívül a 
Vesszősi Pala formáció felső tagozatában egy keskeny, közel K-Ny-i sávban 
mutatkoznak, a Hámori dolomit csapásával közel párhuzamosan. 

A Vesszősi pala dolomitjai (1241, 1278-as minta) durvaszemcsés dolo-pátok, 
50-200 Lim-es szemcsemérettel, de nem ritkák a 0.5-1 mm-es dolo-makropátok sem. 
Ezek a kőzetek unimodálisszemcseméretűek, a dolo-pátok zömében planáris-szub-
hedrális ("planar-s" típusú, SIBLEY & G R E G G , 1987) alakúak. A planáris-szubhedrális 
szövettípust az egyenes kompromisszumos határfelületekkel rendelkező szemcsék 
magas (>30%) részaránya jellemzi, ellentétben az anhedrális szövettel (<30%) 
( G R E G G & SlBLEY, 1984). A Vesszősi pala dolomitjai - G R E G G & SlBLEY, (1987) szö
veti vizsgálati módszerét alkalmazva - kimutathatóan magas hőmérsékletű, dolo
mitra gyengén telített hidrotermális oldatok hatására képződtek. 

Ezekben a dolomit-szemcsékben gyakoriak a "hajszálvékony", egyenes de
formációs nyomok. A szemcserészletek sokszor e vonalak mentén elcsúsznak, 
ikresedést nem lehetett megfigyelni (/7. tábla, 4. kép). Univerzális asztalon ki
mérve, e vonalak többsége r romboéder menti hasadási nyomvonal volt. A pla-
náris dolo-pátok csak nagyon ritkán mutattak unduláló kioltást. 

A Hámori dolomitban a dolo-pátok mellett gyakori szövetalkotók a dolo-mikro-
pátok, sőt dolo-mikritek is, melyekben relikt szövetmaradványok gyakran kivehe
tők. A dolo-mikropátit xenomorf alakú, bimodálisméreteloszlású szemcsékből álló 
halmaz. A bimodális méreteloszlás, xenomorf alak sűrű nukleációra utal, amit 
50-100 °C-nál magasabb hőmérséklet ( G R E G G & SlBLEY, 1984), és/vagy az átalakító 
oldat dolomitra való magas túltelítettségeokoz ( J A C K S O N , 1958). Ilyen jellegű szövet 
kialakulhatott dolomit neomorfózisa során is. Tekintve, hogy a Hámori dolomit 
korai diagenetikus, algaszőnyeges dolomitosodás eredményeként alakult ki ( B A 
LOGH K . , 1991), így esetünkben a kőzet szövete neomorf. 

A dolo-mikropátokban belső diszlokációs nyomokat nem lehet találni, de az 
50-100 um méretű dolo-pátok is csak ritkán tartalmaznak vékony, egyenes ha
sadási nyomvonalakat. E vonalak mentén szemcsehatár-eltolódást nem lehet 
felfedezni. 

A Hámori dolomitra gyakran jellemző, hogy a szögletes, breccsásodott do-
lo-mikrit, illetve dolo-mikropátit darabokat poikilites cement, vagy planáris-
szubhedrális dolo-pátitcement köti össze. A poikilites, óriáskristályokból álló 
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cement csak szabálytalan lefutású repedéseket tartalmaz. A nagyméretű dolo
mit-szemcsék sem rendelkeznek unduláló kioltással. 

Diszkusszió 

Mint láttuk, az Alpok néhány, anchimetamorf átalakulást átélt területén (Esza-
ki-Szubalpi-öv, Helvéti zóna, Elő-Alpok) végzett kalcit ikertag megfigyelések 
azt mutatták, hogy a 4-6 um-es ikertagvastagság 3-4 Ro% vitrinit reflexió ér
tékkel (200-300 °C) jár együtt. Az ott leírt deformált (ívelt-, összetöredezett 
morfológiájú, átkristályosodott), illetve összetett, 4-5 um-nél vastagabb ikrek 
kialakulásakor fellépő maximális hőmérsékletet 200-300 °C-nál magasabbra be
csülték. 

A Keleti-Bükk hasonló átalakultsági fokú mészköveiben, melyek befoglaló kőze
teiben hasonló vitrinitreflexió-értékeket is mértek ( L A C Z Ó , 1984), a nyomási ikrek 
mért átlagos vastagsága 4-7 um között ingadozott. Az ikertag-vastagság és a sztra-
tigráfiai pozíció között nem sikerült összefüggést kimutatni. Az ikertagok morfo
lógiája alapján megállapítható, hogy mindegyik vizsgált rétegben gyakoriak az 
utólagosan transzlációval, átkristályosodással deformálódott ikrek (8, e típus), és 
hasonló gyakorisággal találhatók vastag, deformálatlan ikrek is (ß, y típus). Az igen 
nagyméretű szemcsék sűrűn sorakozó, vékony, egyenes ikreket is tartalmaznak (a 
típus). E vékony, egyenes ikrek valamennyi más típusú ikret metszik. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy az ikertag vastagsága és morfológiája a defor
máció maximális hőmérsékletének jelzője, úgy a kelet-bükki mészkövekre vo
natkozóan a 4-7 um közötti ikertag-vastagság, és a gyakori deformálódott ikrek 
(5, e típus) megjelenése miatt 250 °C-nál magasabb maximális deformációs hő
mérsékletet feltételezhetünk, ami jól egyezik az Á R K A I P. által becsült értékekkel. 

Az a tény, hogy az ikresedett, transzlálódott megakristályok a Keleti-Bükkben 
100 um-nél nagyobb méretűek - E V A N S & D U N N E (1991) hasonló fokú meta
morfózist átélt kőzeteken végzett vizsgálataival egybevetve - 300-350 °C-os 
maximális hőmérsékletre utal, mert alacsonyabb hőmérsékletnél a kisebb mé
retű szemcsékben is (pl. 250 °C-nál 5-20 um-nél nagyobb) transzlációs nyomo
kat kellene megfigyelni. 

Az itt felsorolt adatok alapján valószínűsíthető egy felszínközeli, diagenetikus 
deformáció, ami az alsótriász-, Fehérkői-, Vesszősi Pala rétegekben a karbonát
anyaggal kitöltött repedéseket létrehozta (7a. ábra). Az első generációs ikertagok 
(d, e típus) átlagos vastagsága (4-6 um) 150 °C-nál magasabb hőmérsékletű, ikre-
sedést okozó deformációt valószínűsít (7b. ábra). A növekvő feszültség és/vagy 
hőmérséklet hatására a finomszemcsés (15-20 um) karbonátanyag átkristályosodá-
sa során palás szövet alakult ki, míg a megakristályok (100-300 um) első generációs 
ikrei a szemcsén belüli r, illetve / transzlációs síkok mentén a palásság irányába 
hajlottak, illetve erre merőlegesen szétnyíródtak, majd átkristályosodtak (7c. ábra). 
Ezek a jelenségek a rétegsor egészén megfigyelhetők (pl. /. tábla 4. kép, II. tábla 1., 
2., 3. kép). A csoportos megakristályok közötti mátrix átkristályosodása az idősebb 
rétegekben intenzívebb. 
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7. ábra. A jelenleg megfigyelhető, deformált ikrek ( 8 és e típus) kialakulásának feltételezett 
fázisai, a.) a fiatal, gyengén konszolidálódott mészkőben kalcittal kitöltött repedéshálózat 
alakul ki; b.) a kezdeti metamorfózis hatására a megakristályokban vastag, egyenes ikrek 
képződnek, a közrefogó karbonátanyag kristályossági foka nő, foliálódik; с.) a maximális 
betemetódés idején a korábban kialakult ikrek deformálódnak - a palásság irányába elhajlanak, 
illetve a palásságra merőleges ikrek szétnyíródnak, átkristályosodnak 

Fig. 7. Presumed formation of the deformed calcite twins (Sand г types), which can be observed presently, 
a.) formation of calcite veins in the slightly lithified limestone; b.) thick, straight twins form in the large 
calcite crystals, due to the early metamorphism, the enclosing carbonate material become recrystallized 
and foliated; c.) at the peak of the burial the earlier formed twins are deformed according to the schistosity 
plane - they distorted along the schistosity, and the twins, oriented perpendicularly to the schistosity 
plane are sheared and recrystallized 

Mivel az ikresedés kialakulása függ a szemcse kristályszerkezeti orientáció
jától, nem kizárt, hogy egyes megakristályok ikresedés nélkül túlélték az első 
generációs ikreket létrehozó deformációs eseményt, de egy későbbi, megválto
zott irányú igénybevételkor ikresedtek. Ilyen - vastag, egyenes, deformálatlan 
ikreket (ß, у típus) tartalmazó megakristályokat valamennyi litosztratigráfíai 
egységben gyakran lehet találni. Az irányított mikropátos-pátos karbonátanyag
gal körbevett, magányos megakristályoknál, melyek vastag, egyenes ikreket 
tartalmaznak (pl. I. tábla 2. kép), gyakran megfigyelhető, hogy ezek a szemcsék 
a palássággal összhangban torzultak el (8. ábra). Ez hasonlatos a nehezen de
formálható porfirblasztok (pl. gránát) forgásához, ami metamorf kőzetekben 
gyakran megfigyelhető jelenség. 

így a vastag, egyenes ikrek (ß, у típus) a palássággal egyidóben képződhettek. 
Ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy ezek későbbi - de még az eocén végi 
kiemelkedés előtti - tektonikai mozgások hatására alakultak ki, amelyek a me
tamorfózis után szintén okozhattak ikresedést. Az ilyen ikrek vastagsága és 
deformálatlansága alapján 200 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű deformációs 
esemény valószínűsíthető, ám a palásság ennél magasabb hőmérsékleten ala
kult ki ( Á R K A I , 1973, 1983). 

A kiemelkedés közbeni, vagy későbbi tektonikus mozgások okozhatták a 
nagyméretű megakristályokban a vékony, ikrek képződését (a típus, II. tábla, 
3. kép), mivel ezek megjelenése alacsony hőmérsékletre utal. 
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S. ábra. Az I. tábla 2. képen látható megakristály, mely a palásság kialakulásával együtt ikresedett. 
A csiszolat a palássági-, és az ikresedési síkra merőlegesen készült. P - a palássági sík normálisa; 
e - az ikresedési sík normálisa; С és T az ikresedést kiváltó nyomó (C), és húzófeszültség (T) 
iránya 

Fig. S Twinned calcite crystal - the same as in the picture 2 of the plate I, twinned coexisting with the 
formation of the schistosity, and the reconstruction of the original shape (dashed lines). The thin section 
was taken perpendicularly to the plane of schistosity and to the twinning plane. P - normal of the plane 
of schistosity, e - normal of the twinning plane, С and T - the direction of the compression (C) and the 
tension (T) stress, causing the twinning by e 

A Hámori Dolomit formáció ásványszemcséiben csak rideg deformációra utaló 
hasadási, vagy törési nyomvonalakat lehet megfigyelni, és az igen nagyméretű 
szemcsék is csak ritkán unduláló kioltásúak. Ugyanakkor a dolomitot szegélyező 
kőzetek maximális deformációja ÁRKAI (1973,1983,1991) mérései és az itt ismertetett 
megfigyelések alapján feltételezhetően 200 °C és 100 MPa fölött következett be. 
Ilyen nyomás-hőmérséklet viszonyok között a nagyméretű dolomitkristályokban 
kialakulhatna ikresedés, unduláló kioltás. Ikresedett dolomitkristályokat viszont 
egyetlen csiszolatban sem lehetett találni, unduláló kioltású szemcse is csak elvétve 
akadt. Kézenfekvő ezt azzal magyarázni, hogy a feszültség a kőzet felmorzsolódá-
val, és nem szemcsén belüli deformációval csökkent, hiszen a kataklazitos breccsás 
szövet a Hámori dolomitra igen jellemző. 

Figyelembe véve, hogy a planáris-szubhedrális, nagykristályos dolo-pátitce-
ment igen kevéssé deformált, így ennek keletkezése a metamorfózis idejére, 
vagy későbbre tehető. Ehhez képest az anhedrális dolo-pátit, dolo-mikropátit 
alapanyag neomorfózisa lehetett korábbi, vagy ezzel egykorú. 
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A Vesszősi Pala formáció felső tagozatában elhelyezkedő, planáris-szubhed-
rális szövetű dolomit a Hámori dolomithoz képest hasadási nyomvonalakkal 
sűrűbben szabdalt, a szemcserészletek e vonalak mentén eltolódnak. Ikresedést 
itt sem lehetett látni. A Hámori dolomithoz képest intenzívebb deformáció ma
gyarázható e dolomitpad lényegesen kisebb vastagságával. 

Következtetések 

1. A kelet-bükki mészkövek kalcitszemcséinek vizsgálatából kapott eredmé
nyek összhangban állnak az ÁRKAI (1973,1983) által megállapított metamorfózis 
becsült maximális hőmérsékletével. A finomszemcsés karbonátanyag átkristá
lyosodott, míg a pretektonikus, nagyméretű, repedéskitöltő karbonátszemcsék 
ikresedtek, majd transzlációval deformálódtak, illetve az ikertagok felaprózód
tak és átkristályosodtak. A megakristályok mérete, deformációjuk jellege alapján 
a kőzetek palásságát okozó deformációs esemény idején a kőzet hőmérséklete 
300-350 °C-ig emelkedhetett. A metamorfózis - e vizsgálatok alapján - az egyes 
litosztratigráfiai egységeket azonos mértékben érintette, az idősebb rétegek de
formációja némileg erósebb. Ez a nagyobb betemetódés miatti jelentősebb hő
mérséklet és terhelés hatására alakulhatott így. 

A deformálatlan, vastag, egyenes ikrek a palássággal egyszerre, vagy azután, 
de jelentős eltemetettség mellett keletkeztek. 

A transzlációval nem deformált, egyenes, vékony ikertagok egy későbbi tek
tonikus fázis eredményeként alakulhattak ki a kiemelkedés közben. 

2. A Hámori Dolomit formáció csekély mértékű deformáltsága, szöveti paramé
terei a dolomit neomorfózisára utalnak, ami a metamorfózis után fejeződött be. 

A Vesszősi Pala formáció felső tagozatában található dolomitcsoport ezzel 
szemben hidrotermális oldatok hatására keletkezett, szintén gyengén deformált, 
így szin-, vagy posztmetamorf keletkezésű. 
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Táblamagyarázat - Explanation of plates 

Vékonycsiszolati felvételek - Thin section photomicrographs 
Az univerzális asztallal készült felvételeken az ikersíkok a mikroszkóp optikai tengelyével 

párhuzamosak. - On the micrographs, that have been taken using universal stage, the twin planes are 
parallel with the optical axe of the microscope. 

I. tábla - Plate I 

1. 2 um-nél keskenyebb, egyenes lefutású ikertagok egy kalcitszemcsében. Vesszósi Pala 
formáció, 1265. sz. minta. A szemcse egy breccsásodott redóforgó cementanyagából való. 
Nagyítás: 250x, + nikolok, univerzális asztal. 
Straight calcite twins with thickness less than 2 um in a large calcite crystal. Vesszős Slate 
formation, sample No. 1265. The photomicrograph was taken of a calcite crystal from the cement 
of a brecciated hinge zone. M:250x, crossed niçois, universal stage. 

2 . Átlagosan 4 -5 (im vastagságú, egyenes lefutású ikertagok egy kalcit megakristályban. A 
kép két szélén jól látható az irányított szövetű mikrokristályos alapanyag. Az ikertagok a 
palássággal nagy szöget zárnak be. Fehérkői Mészkő formáció, 1290-es minta. Nagyítás: 
250x, + nikolok, univerzális asztal. 
Straight twins of 4-5 um thickness in a large calcite crystal. The enclosing carbonate material is 
recrystallized and foliated. The twin planes are enclosing a large angle with the schistosity. Fehérkô 
Limestone formation, sample No. 1290. M: 250*, crossed niçois, universal stage. 

3. Egymást metsző, 4 um-nél vastagabb, egyenes ikertagok egy kalcit megakristályban. 
Ablakoskóvölgyi formáció, 1161. minta. Nagyítás: 125x, + nikolok, univerzális asztal. 
Straight twins with thickness more than 4 urn, intersecting each other. Ablakoskóvölgy formation, 
sample No. 1161. M: 125x, crossed niçois, universal stage. 

4. Kalcit megakristályok csoportja, melyeket pátos szemcsehalmaz választ el egymástól. A 
fényképen közel függőlegesen a megakristályok hajlított ikreket tartalmaznak. A kép 
közepén, és alján látható közel vízszintes ikertagok apró kalcitszemcsék láncolatává 
kristályosodtak át. Ablakoskóvölgyi formáció, 1161. sz. minta. Nagyítás: 80x, + nikolok. 
Group of large calcite crystals, isolated from each other by sparite matrix. The twins of the large 
crystals, having nearly vertical position are distorted. The nearly horizontal twins in the middle 
and the bottom part of the photograph have been recrystallized to small calcite grains. 
Ablakoskóvölgy formation, sample No. 1161. M: 80x, crossed niçois. 

II. tábla - Plate 11 

1. Hajlított, vastag ikertagok egy megakristályban. Ablakoskóvölgyi formáció, 1139. sz. minta. 
Nagyítás: 125x, + nikolok, univerzális asztal. 
Distorted, thin twins in a large calcite crystal. Ablakoskóvölgy formation, sample No. 1139. M: 80x, 
crossed niçois, universal stage. 

2 . Hajlított ikertagok egy megakristályban. A rájuk merőleges ikrek teljesen feldarabolódtak. 
Fehérkői Mészkő formáció, 1228. sz. minta. Nagyítás: 380x, +nikolok, univerzális asztal 
Distorted, twins in a large crystal. The other twins, posed perpendicularly, have been fully shared. 
Fehérkô Limestone formation, sample No. 1228. M: 380x, crossed niçois, universal stage 

3. Kalcit mikropátok láncolatai egy megakristályban, melyek ikertagok helyén alakultak ki. 
Ezekkel nagy szöget bezáróan vékony, 1 um vastagságú ikrek vonalserege látható. Fehérkői 
Mészkő formáció, 1272. sz. minta. Nagyítás: 80x, párhuzamos nikolok. 
Chain of calcite microspars inside of a large crystal, formed by the recrystallization of calcite twins. 
By the other direction, closing large angle with the microspar chain, thin (1 urn), straight twins 
can be seen. Fehérkô Limestone formation, sample No. 1272. M: 80x, parallel niçois. 

4. Vékony, ikresedést nem mutató nyomvonalak egy dolomitszemcsében. A szemcserészletek 
e vonalak mentén eltolódnak. Vesszósi Pala formáció, 1278. sz. minta. Nagyítás: 250x, 
+nikolok, univerzális asztal. 
Thin planes in a dolomite crystal. Along these planes twinning cannot be observed, but the crystal 
fragments are translated. Vesszós Slate formation, sample No. 1278. M: 250x, crossed niçois, 
universal stage. 
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86 Földtani Közlöny 125/1-2 

II. Tábla - Plate II 


