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(6 ábrával és 3 táblázattal) 

Összefoglalás 

Szeghalom környékén a kristályos aljzat (Kodru-takaró) jellegzetes metamorf kőzettípusa az 
amfibolit és az amfibolgneisz. A premetamorf kőzettípus pontosítása céljából főelemkémiai adatok 
matematikai statisztikai vizsgálatát végeztem el. A tradicionális cluster analízis eljárások 
alkalmazása nem vezetett térképezhető és geokémiailag értelmezhető csoportokhoz. Ezért egy új 
módszert dolgoztam ki, amely gráfelméleti eszközökre támaszkodva csoportosítja a mintákat. 

A választott csoportosítási eljárással a mintákról koncentrikus csoportstruktúrát sikerült 
kimutatni, amely geokémiai meggondolások alapján valószínűleg kontinensperemi vulkanizmus 
eredménye. 

Abstract 

Amphibolite is widespread in the crystalline basement (Codru nappe) around Szeghalom 
(Great Plain, SE Hungary). Probably the amphibolites suffered several metamorphic alterations 
associated with the mobilization of chemical components. The author attempted to recognize the 
premetamorphic origin of these rocks by geochemical methods. Total chemical analyses on more 
than 60 rock samples were available so I could try to apply multivariate methods to classify the 
samples and to interpret their groups. First I used different hierarchical cluster analyses. Then-
result cannot be explained due to the complex effect of metamorphism. So the author worked out 
a new mathematical method for classifying metamorphic rocks. 

The new method applies graph theory. If there are n samples and m variables, let's define g,, 
g 2 , ... g m n-apexed graphs, one for each variable. Let the apices of the graphs represent the 
samples. Let's draw an edge between two apices in the g graph if the samples represented by 
them are similar to each other by the tth variable. (The similarity must be defined before, of 
course.) Summed up these g ; graphs a new (G) graph is formed in which two apices are 
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connected with as many edges as many variables are similar to each other in the two samples. 
Increasing the number of similar variables there will occur new graphs from the G graph, which 
may be defined as a group. Using this classification method for amphibolites I have found 
mappable structure of their groups. Geochemical features of these groups seemed to show that 
the parent rocks of amphibolites have been island arc and alkaline basalts. 

Key words: numerical petrology, metamorphic rocks, graph theory, Great Plain, Hungary 

Bevezetés 

Sokváltozós, nagy elemszámú mintapopulációk matematikai alapú vizsgálatánál 
fontos feladat minél több változó együttes figyelembevételével a minták csoportosítása 
és a kialakított csoportok jellemzőinek meghatározása. Ha az objektumok természetes 
csoportjairól semmilyen „a priori" feltételezésünk nincs, a leggyakrabban különböző 
clusteranalízisek alkalmazása vezet eredményre. Ezek a módszerek a geológia számos 
ágában eredményesen alkalmazhatók; fontos eredmények születtek az őslénytan, a 
szedimentológia, a magmás kőzettan területén (pl. P A R K S , 1966; P A R K , 1974 ; G E I G E R , 

1 9 8 8 ) . Metamorf kőzettanban azonban eddig ritkán alkalmazták sikerrel ( G E I G E R és 
S Z E D E R K É N Y I , 1984) és az átalakult kőzetek matematikai alapú csoportosításának 
problémája más ismert módszerrel sem kellően megoldott. 

A dolgozat alapjául szolgáló vizsgálat célja a Körös/Berettyó Egység (Kodru-takaró) 
( B A L Á Z S , 1984) amfibolit kőzetei premetamorf geokémiai jellegének pontosabb 
megismerése volt. A kőzetek természetes csoportjainak megtalálásához a változók és 
minták nagy száma miatt különböző — A N D E R B E R G ( 1 9 7 3 ) által tárgyalt — hierarchikus 
clusteranalízis technikákat próbáltam alkalmazni. 

Az amfibolitok rétegtani, tektonikai helyzete vitatott. S Z E D E R K É N Y I ( 1 9 8 4 ) szerint 
premetamorf kőzetük feltételezhetően prehercini tengeralatti vulkanizmus terméke volt. 
Az első, amfibolit fáciesű metamorf hatás a variszkuszi orogenezishez kapcsolódott, 
majd az alaphegység kiemelkedett, és egy része lepusztult. A kréta időszakban az alpi 
orogenezishez kapcsolódó kisfokú metamorfózist jelentős laterálszekréciós hatások 
kísérték (M. T Ó T H , 1991) . Ezután a kristályos tömeg a paleogénben ismét felszínre 
került ( H O R V Á T H et al., 1988) . 

Ez a polimetamorf átalakulás az eredeti szöveti bélyegeket és ásványokat teljesen 
eltüntette, ezért a metamorfózis előtti kőzetminőség kőzettani módszerekkel nem 
ismerhető fel. így a premetamorf kőzetminőségre egyedül a kémiai összetétel 
elemzésével következtethettem. A geokémiai vizsgálatoknál szokásos diszkriminációs 
diagramok használata azonban metamorf kőzetek esetében különös óvatosságot igényel, 
mivel mind a progresszív, mind a kiemelkedéssel együttjáró retrográd metamorf hatások 
jelentős mobilizáló hatással lehettek a legtöbb kémiai alkotóra. Szinte véletlenszerű 
azonban, hogy a különböző területeken az egyes folyamatok az elemeket milyen 
mértékben mozgatták. Előfordulhat, hogy a mobilitás mértéke területenként és 
elemenként is különböző volt. így az egymás hatását felülbélyegző metamorf szakaszok 
az eredeti genetikai csoportokat eltorzították. Ugyanakkor az alkalmazott clusteranalí
zisek által kialakított csoportstruktúra genetikai tartalma már nem egyértelmű, hiszen 
az egymást követő fázisok hatását együtt mutatja. 
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A módszer 

Metamorf kőzetek csoportosításának problémái 

Feltételezhető, hogy a vizsgált kőzetek a metamorfózis előtt genetikai — és így 
geokémiailag is meghatározott — csoportokat alkottak. Szintén valószínű, hogy a 
polimetamorf átalakulás a legtöbb vizsgált kémiai alkotót — esetleg különböző helyeken 
más-más mértékben — mobilizálta. így a változások hatására az eredeti csoportstruktúra 
nagyrészt eltűnt, és olyan módszerrel, amely az összes változót figyelembe veszi, nem 
is ismerhető meg. A változók egy részét ezért ki kell venni az analízisből. A kőzeteket 
ért átalakulások sokfélesége miatt azonban a legtöbb vizsgált kémiai alkotó kiszűrése 
indokolt lehet, és csak kevés olyan változó van, amely az egész mintatérben figyelembe 
vehető. Nem használhatunk az eredeti csoportstruktúra feltárására olyan módszert, 
amely a teljes mintatérben — bármely két minta összehasonlítására — azonos változókat 
használ, a hasonlóságot az egyes mintapárokra változónként kell vizsgálni. 

A kémiai alkotók helytől függő intenzitású mobilitása mellett a csoportosítással 
kapcsolatos másik probléma az, hogy egyes minták legtöbb paramétere olyan nagy 
mértékben megváltozott, hogy semmit nem őriztek meg eredeti csoportjuk jellemzőiből. 
Feltételezhető, hogy a metamorf folyamatok intenzitásának növekedésével egyre 
kevesebb lesz a valóban csoportokba sorolható minta. Le kell tehát mondanunk arról az 
általános igényről, hogy minden mintát csoportokba soroljunk. így esetleg másodfajú 
hibát követünk el, azaz lesz olyan minta, amely nem kerül egyik csoportba sem, bár 
valamelyikbe besorolható lett volna. Ellenkező esetben — mint a metamorf kőzetekre 
általam alkalmazott hierarchikus clusteranalízisek esetében — az elsőfajú hiba lehetősége 
áll fenn, amikor olyan minták kerülnek közös csoportba, amelyek genetikai kapcsolata 
többszörösen összetett és így nehezen, vagy egyáltalán nem értelmezhető. Míg az első 
eset később korrigálható, az utóbbi alapvetően hamis szakmai következtetések 
levonásához vezethet. Olyan esettel állunk tehát szemben, amikor feltételezhető, hogy 
az intenzív változások miatt az eredeti csoportstruktúra nem ismerhető fel teljes 
egészében. Ilyenkor meg kell elégednünk azzal, hogy az átalakulás előtti csoportoknak 
csak a vázát keressük meg, azokat a mintákat és változókat, amelyek még őrzik az 
eredeti kapcsolatokat. Ezek alapján a metamorf kőzetek csoportosítására alkalmazott 
módszernek a következő két feltételt kell kielégítenie: egyrészt az egyes minták közötti 
hasonlóságot változónként kell vizsgálnia, másrészt ki kell szűrnie a nem csoportosítható 
mintákat a populációból. 

A módszer matematikai leírása 

Ha a vizsgálandó problémában n db minta, és m db változó szerepel, definiáljunk 
gi> %г---' §m m ri31"30 (változónként egy) w-csúcsú gráfot a következőképpen: csúcsai 
az egyes mintákat reprezentálják; az /-edik gráfban két csúcs akkor legyen éllel 
összekötve, ha a két minta az i-edik változóban valamilyen előre definiált, egyváltozós 
hasonlósági mérték szerint hasonló egymáshoz. 

Az így kapott gj g 2 . . . , g m gráfban tehát rendre az első, második, m-edik változó 
szerint hasonló elemeket köti össze él. Az 1. ábra fiktív példán nyolc minta és hat 
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1. ábra: A g, gráfok egy lehetséges szerkezete fiktív példa alapján (6 változó és 8 minta esetében). 
Fig. 1: A possible structure of gt graphs in a fictive case (6 variables and 8 samples). 

változó esetében a g ; gráfok egy lehetséges szerkezetét mutatja. (Az eredeti problémában 
kialakuló gráfok a minták és változók nagy száma miatt nehezen áttekinthetőek.) 

A hasonlóság definiálása többféleképpen történhet. Fontos azonban, hogy mivel a 
módszer egyváltozós eloszlásokkal dolgozik, a legtöbb sokváltozós matematikai módszer 
hasonlósági mérték fogalma itt nem használható. Másik fontos különbség, hogy míg az 
általában alkalmazott hasonlóság fogalmak valós értékű függvények (matematikai 
értelemben távolságok), addig a most bevezetésre kerülő fogalom logikai függvény; két 
minta hasonlóságánál a módszer szempontjából nem a távolságuk pontos számértéke a 
fontos, hanem csak az, hogy ez a távolság szignifikánsnak tekinthető-e vagy sem. Azt 
kell definiálni, hogy a populáció valamely két eleme — két minta valamely változó 
szerint — mikor legyen egymáshoz hasonló, és mikor ne. A változónkénti távolság 
dichotomizálására azért van szükség, hogy a szakmailag aránytalanul nagynak ítélt 
különbözőségek hatását ki lehessen iktatni. 

Fogadjuk el két minta valamely változó szerinti távolságának a természetes 
definíciót, különbségük abszolút értékét! Ezek után az a kérdés, milyen küszöb alatt 
tekintsük ezt a távolságot szignifikánsnak, azaz mikor legyen a két minta valamely 
változóban hasonló egymáshoz. Számos próbálkozás után legalkalmasabbnak az alábbi 
definíció bizonyult: adott változó szempontjából két minta legyen hasonló, ha távolságuk 
kisebb a változó szórásának 1/n, 2/n, stb. -szeresénél! A g ; gráfokban tehát ennél az 
értéknél közelebbi minták lesznek éllel összekötve. 

Legyen G a g ; gráfok „összege", ahol két csúcs annyiszoros éllel van összekötve, 
ahány változóban a csúcsokhoz tartozó minták hasonlóak voltak egymáshoz. Feltételez
hető, hogy az eredetileg egy csoportban lévő minták kapcsolatrendszeréből a jelentős 
átalakulások ellenére egyes részletek megőrződtek, azaz két, azonos genetikájú — 
eredetileg egy csoportban lévő — mintát reprezentáló csúcs között sokszoros él fut még 
akkor is, ha az őket ért változások hatására változóik egy részében jelentős különbség 
alakult ki közöttük. Ellenkező esetben az a — metamorf kőzetek esetében nagyon 
gyakori — jelenség játszódik le, hogy két minta eredetileg nem volt genetikai 
kapcsolatban, de az őket ért hasonló folyamatok hatására néhány változóban közel 
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2. ábra. A g gráfokból a szövegben leírt módon származtatott gráfok. 
Fig. 2. G, graphs derived from gi graphs. 

kerültek egymáshoz. Ezek az minták csak az ezen változókat reprezentáló élekkel 
lesznek egymással kapcsolatban. A változások sokfélesége miatt azonban előre nem lehet 
megmondani, hogy valamely két minta esetében mely változók közötti kapcsolatok 
őrződtek meg, illetve alakultak ki. Ezért kell minden változót bevonni a vizsgálatba, és 
az algoritmussal feltárt kapcsolódások értelmezésével az eredeti hasonlóságokra 
következtetni. 

A két példa mutatja, hogy a G gráfban az eredeti csoportok mintáit feltehetően 
többszörös él köti össze, míg az olyan minták között, amelyek eredetileg nem voltak 
genetikai kapcsolatban, kevesebb él rat. A G gráf lebontásával az alapján lehet új 
csoportokat alkotni, hogy az egyes csúcsok között hányszoros él található. Azaz olyan 
Gj, G 2 . . . , G m gráfokat definiálhatunk, melyekben rendre azok a csúcsok vannak éllel 
összekötve, amelyek a G gráfban legalább 1, 2, ... m éllel — azaz 1, 2, ... m változó 
szerint — kapcsolódtak egymáshoz. Nevezzük az összekötő élek számának alsó határát 
hasonlósági küszöbnek! 

Kis hasonlósági küszöb esetén a G; gráf összefüggő, ezen a szinten egy csoport van. 
A hasonlósági küszöb, azaz a csoportok kialakításában résztvevő változók számának 
növelésével azonban az összefüggőség megszűnik, a G; gráf részgráfokra esik szét. Egy 
így kialakuló csoport elemei egymás között legalább i db változóban hasonlóak (bár 
előfordulhat, hogy mintapáronként más-más változók szerepelnek), míg más csoportok 
elemeihez í'-nél kevesebb változóval kapcsolódnak. Ha igaz az a korábbi feltételezés, 
miszerint egy eredeti genetikai csoportból több kapcsolat őrződik meg, akkor az így 
kialakuló részgráfok az eredeti csoportok megmaradt vázát mutatják. A 2. ábra mutatja 
a G; gráfok, és így a kialakuló csoportok származtatását a g ; gráfok alapján. 

Az, hogy az adott minták az adott változók szerint vizsgálva milyen módon alkotnak 
csoportokat, két paraméteren múlik csupán. Az első a választott hasonlósági mérték 
fogalom, a másik pedig a hasonlósági küszöb értéke. Bár technikailag egymástól 
függetlenül változtathatók, hatásuk szoros kapcsolatban van egymással. Míg a 
hasonlósági mérték az egyes változók esetében a távolság szignifikanciáját határozza 
meg, a hasonlósági küszöb azt mutatja, hogy hány db változó hasonlóságát vegyük 
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figyelembe a csoportok kialakításánál. Attól függően, hogy melyiket tartjuk fontosab-
bnak a csoportok kialakítása szempontjából, kétféle — esetleg egymáshoz hasonló — 
eredményt kaphatunk. Ha kis távolságot tekintünk szignifikánsnak, akkor kis hasonlósági 
küszöbnél, azaz kevesebb változó figyelembevételével alakulnak ki a csoportok. A 
hasonlóság kevésbé szigorú megkötése mellett csak később, nagyobb hasonlósági küszöb 
mellett szűnik meg a G gráf összefüggősége, ekkor az egy csoportba sorolt minták 
változónként kisebb szignifikancia mellett, de több változó szerint kapcsolódnak 
egymáshoz. Míg az utóbbi eset az általános összefüggést, az első a finomabb részleteket 
mutatja. 

A csoportosítás földtani értékelhetősége 

A kapott csoportosítás földtani értékelése szempontjából fontos annak megállapítása, 
hogy az egyes csoportok kialakításában a különböző változók milyen súllyal szerepelnek. 
Ehhez két dolgot, egyrészt az egyes csoportok homogenitásáért, másrészt a csoportok 
közötti heterogenitásért felelős változókat kell meghatározni. Egy változó adott csoportra 
vonatkozó homogenitási indexének azt kell kifejeznie, hogy a csoporton belül az adott 
változó szempontjából hány minta hasonló egymáshoz, ami a bevezetett módszernél az 
összekötő élek számával jellemezhető. A heterogenitási index ezzel szemben azt mutatja, 
hogy két csoport között milyen erős a kapcsolat, amit a csoportok közötti élek száma 
határoz meg. Az i-edik változó így bevezetett két indexe tehát a következő: 

I h o m = 2 * ei / (k, * (k, - I)) 

I h e t = 1 - fj / (k, * k 2), 

ahol 
Ihom a homogenitási index; 
Ihet a heterogenitási index; 
ej az i-edik változó szerinti kapcsolatok száma az egyik csoporton belül; 
f; az i-edik változó szerinti kapcsolatok száma a két csoport között; 

és k 2 a két csoport elemszáma. 

Minél nagyobb tehát a homogenitási index (minél közelebb van egyhez), annál 
inkább meghatározza a vizsgált változó a csoportot. Hasonlóan, minél nagyobb a 
heterogenitási index, annál jobban jellemezhető a csoportok különbözősége az adott 
változóval. A két mutató azonban külön-külön nem mutatja megfelelően a csoportok 
kialakításáért felelős változókat, hiszen például nagy homogenitás és kis heterogenitás 
mellett a változó mindkét csoportban hasonló értéket vesz fel, így diszkriminanciára nem 
használható. Kis homogenitás és nagy heterogenitás esetén pedig a változó — nagy 
változékonysága miatt — egyik csoportot sem jellemzi jól. A szakmai értékelésnél 
figyelembe veendő változók kiválogatásánál ezért mindkét mutató viselkedése egyformán 
fontos. A diszkriminanciát legjobban kifejező mutatót, a diszkriminancia indexet a két 
előző szorzataként kaphatjuk, azaz: 

Id = Ihom * Ihet 
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3. ábra. A G; gráfok alapján kapott csoportok ábrázolása dendrogramon. 
Fig. 3. The groups according to G, graphs demonstrated on dendrogram. 

Minél nagyobb az így számított érték, annál inkább jellemző az adott csoportra a 
vizsgált változó. Ugyanakkor az I h c t és az I d mutatók csoportpár-specifikusak is, így 
felhasználhatóak egy csoport párkapcsolataiban meglévő eltérések kimutatására is. 

A módszer kapcsolata más eljárásokkal 

A most bevezetett csoportosító eljárás felépítése — a klasszikus clusteranalízisekhez 
hasonlóan — két fő egységre, az objektumok közötti hasonlóságérték kiszámítására és 
előre megadott csoportbakerülési elv alapján történő osztályozásra bontható. Ugyanakkor 
a klasszikus clusteranalízis technikák rendszerébe nehezen illeszthető be; nem tekinthető 
„hierarchikus" módszernek, azonban a hasonlósági küszöb (Hk) léptetéses változtatásával 
— adott szignifikancia szint mellett — kialakuló csoportok hierarchikus rendet mutatnak, 
amely a többi hierarchikus módszer eredményéhez hasonlóan dendogramon szem
léletessé tehető (3. ábra). Ez hasznos lehet a csoportok helyes kiválasztásában, 
ugyanakkor nagy hátránya, hogy a csoporton belüli kapcsolatokat nem mutatja. 

A hierarchikus clusteranalízisek általában agglomeratív eljárást követnek, és 
A N D E R B E R G (1973) alapján két fő lépésből álló rekurzív felépítésűek: 1. a hasonlósági 
mátrix alapján leghasonlóbb clustereket összevonjuk; 2. kiszámítjuk az új hasonlósági 
mátrixot. A most bevezetett módszer algoritmusa nem rekurzív jellegű, hiszen minden 
hasonlósági szinten csak az eredeti minták között számított hasonlóságot használja. így 
nem ütközik abba az általános problémába, hogy a minták közötti hasonlóság definíciót 
hogyan általánosítsa a clusterekre. 

A szeghalmi amfibolitok osztályozása 

A Körös—Berettyó-egység területén szénhidrogén-kutató fúrásokkal (Dévavá-
nya—13, —16, —18, Endrőd—1, —13, Endrőd—É—5, Fúrta—3, —4, Füzesgyar
mat—6, —8, —10, —11, Kismarja—17, Körösladány—5, Köröstarcsa—1, Mezőpe-
terd— 1, Mezősas—1, —3, Szeghalom—2, —3, —4, —6, —12, —16, —19, —20, —40, 
Szeghalom—É—3, Túrkeve—3, —10) feltárt amfibolit kőzetek (63 minta) vizsgálatánál 
az alkalmazott clusteranalízisek az adott probléma szempontjából értékelhetetlen 
eredményt adtak. Ezért a fent bemutatott módszerrel próbáltam a minták természetes 
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4. ábra. A vizsgált terület térképe a kialakuló csoportok feltüntetésével. 
Fig. 4. The map of the studied area and the groups of the samples. 

csoportjait meghatározni. Változóknak a kémiai főkomponens elemzések adataiból 
számított oxid-arányokat tekintettem. Mivel az összes feltételezhető metamorf hatás az 
elemeknek csak adott körét mobilizálta, itt inkább várható immobilitás, mint az 
állandóösszeg-hatástól terhelt elemzési adatok esetében. 

A csoportosítást különböző szignifíkancia szintek mellett a hasonlósági küszöb 
változtatásával végeztem. Az eredmény azt mutatta, hogy néhány minta kivételével 
mindig ugyanazok a csoportok alakultak ki, azaz a csoportosítás független volt a 
hasonlóság szignifíkancia szintjének választásától. Kis hasonlósági küszöb esetén az 

1 . táblázat — Table 1 
A nagy diszkriminancia indexű változók, és értékeik az 1 . csoportban és a 
csoportosíthatatlan mintákra. 
Variables with high discrimination index of the samples of the first group, 
and of ungroupped samples. 

változó 
variable 

Id 1. csoport 
Group 1 

maradék minták 
remaining samples 

S i 0 2 / P 2 0 5 0.690 50-120 400-800 
A1 2 0 3 /P 2 0 5 0.640 1 0 - 30 40-100 
MgO/P 2 0 5 0.597 5 - 8 10< 
K 2 0 / P 2 0 5 0.583 1-2 7 < 
CaO/P 2 0 5 0.571 10-20 20 < 
F e 2 0 3 / P 2 0 5 0.561 < 5 10-100 
FeO/P 2O s 0.531 <15 30 < 



M. TÓTH T.: Szeghalmi amfibolitok gráfelméleti csoportosítása 2 5 9 

összes minta egy csoportban volt, majd erről egyesével, összesen 2 0 minta levált. Ez 
azt mutatja, hogy ezek sem egymással, sem a többi mintával nem alkotnak csoportokat, 
azaz fejlődésük egyedinek tekinthető. A megmaradó 4 2 minta azonban sokáig egységes 
gráfot alkotott, ezért ezt önálló csoportnak választottam ( 1 . csoport). A hasonlósági 
küszöb további növelésével néhány további minta is kiesett a vizsgálatból, majd a 
maradék két kisebb csoportra ( 1 / 1 . és 1/2. csoport) vált ketté. 

Az így kapott csoportstruktúra a vizsgált terület térképén is ábrázolható, az egyes 
csoportok mintái jól meghatározott területeket jelölnek ki (4 . ábra). Néhány fúrás 
esetében több magról is készült kémiai vizsgálat, de az egyes fúrások minden mintája 
azonos csoportba került. Az 1/1 . és 1/2. csoport egymás közelében, a vizsgált terület 
közepén található, körülvéve az 1. csoport maradék elemeivel. A vizsgálat elején kiesett 
minták a peremi részeken helyezkednek el. Ez a koncentrikus struktúra azt sugallja, 
hogy az amfibolitok premetamorf kőzetének kialakulása egy olyan folyamathoz 
kapcsolható, melynek központja az 1/1 . és az 1/2. csoporthoz tartozó területen volt, és 
ettől a centrumtól távolodva kémiai összetételt meghatározó hatása egyre csökkent. 
Annyira, hogy a peremi területek mintáinak fejlődése már teljesen egyedinek tekinthető. 
Ez a kép nem mond ellent annak a korábbi — kőzettani és rétegtani indokokkal 
alátámasztott — feltételezésnek, miszerint a vizsgált amfibolitok premetamorf kőzete 
egy, a Szeghalom—2 számú fúrás közelében lévő kitörési centrummal jellemezhető 
vulkáni tevékenységhez kapcsolható ( S Z E D E R K É N Y I , 1984) . 

Az egyes csoportok közötti diszkriminancia indexek meghatározásával hasonló 
eredményre juthatunk. Az 1 . csoport és a csoportosíthatatlan elemek közötti legnagyobb 
indexű változókat és a jellemző értékeket az 1. táblázat mutatja. Mind a hét változó 
esetében egyértelműen elkülönültek a két terület amfibolitjai. A foszfor fontos szerepe 
a diszkriminációban azt mutatja, hogy a lényeges különbség a magmás differenciáltság 
fokában van, ami jól egyezik a korábbi megállapításokkal. A különbségeket feltehetően 
az is hangsúlyosabbá teszi, hogy a kitörés centrumától távolodva nő a nem vulkáni 
eredetű anyagok aránya a premetamorf tufákban. A differenciáció és a hozzákeveredés 
mértéke itt teljesen véletlenszerű lehetett, ez az oka annak, hogy a peremi területek 
mintái nem voltak csoportosíthatók. 

A vulkanizmus kémiai jellegének, és az ezzel szorosan összefüggő tektonikai 
helyzetnek a meghatározására általában diszkriminációs diagramok használatosak. 
Metamorf kőzetek esetében azonban csak az a módszer alkalmazható, amelynél 
biztosítva van a változók immobilitása. Ez a feltétel a hagyományos módszerekkel 
ellenőrizhetetlen, mivel az egyes kémiai alkotók változékonysága esetleg mintáról 
mintára különböző lehet. Az új módszernél alkalmazott homogenitási index azonban 
éppen azt mutatja meg, hogy az adott csoportban mely változók tekinthetők stabilnak, 
ami segítséget adhat annak eldöntésére, hogy mely diszkriminációs módszert használjuk. 

Esetünkben az 1/1 . és az 1/2. csoport kémiai jellegét elegendő meghatározni ahhoz, 
hogy a vulkanizmus tektonikai helyzetét megismerjük, hiszen a korábbiak alapján 
elfogadhatjuk, hogy itt volt a vulkáni tevékenység központja. A sok lehetséges kémiai 
diszkrimináció közül csak azt szabad kiválasztani, ahol a felhasznált változók nem 
változtak, azaz az arányukhoz tartozó homogenitási index nagy. Az általam ismert 
módszerek közül ennek a feltételnek csak P E A R C E et al. ( 1 9 7 5 ) és M U L L E N ( 1 9 8 3 ) 
módszere felelt meg. A szükséges homogenitási indexeket a 2 . táblázat, a diagramokat 
az 5 . és 6 . ábra mutatja. 
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5. ábra. K 2 0—Ti0 2 —P 2 0 5 diagram az amfibolilok premetamorf tektonikai helyzetének meghatározására 
(PEARCE et al. , 1975). x: az 1/1. csoport elemei; o: az 1/2. csoport elemei. 
Fig. 5. K20—Ti02—P205 discrimination diagram for amphibolites (PEARCE et al., 1975). x: elements of 
group 1/1; o : / elements of group 112. 

Ti02 

MnO P205 

6. ábra: MnOxlO—Ti02—P2O5xl0 diagram (MULLEN, 1983). x: az 1/1. csoport elemei; о: az 1/2. csoport 
elemei. 
Fig. 6: MnOxlO—T\O2—P2Opl0 discrimination diagram for amphibolites (MULLEN, 1983). x: elements of 
group 111; о: I elements of group 112. 
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2. táblázat — Table 2 
A felhasznált diszkriminancia változók homogenitási indexei. 
Homogenity indexes of variables used for discrimination. 

változó 1/1 . csoport 1/2. csoport 
variable Group 1/1 Group 1/2 

K 2 O / P 2 O 5 1.000 1.000 
T i 0 2 / K 2 0 0 . 1 2 1 0 . 1 6 6 
T i 0 2 / P 2 0 5 0 . 3 4 8 0 . 5 8 3 
Ti0 2 /MnO 1.000 0 . 7 2 2 
M n 0 / P 2 O 5 0 . 7 7 2 1.000 

Az 5 . ábra azt mutatja, hogy a vulkanizmus óceáni és kontinentális területek 
határához kapcsolódik, és az 1/2. csoport esetében kontaminációs hatással is számolni 
kell. Ezzel teljesen egybehangzót állít a 6 . ábra. Eszerint az 1/2. csoport kémiailag 
egyértelműen alkáli bazalt, míg az 1/1. csoport — a kontinensperemtól távolabbi 
helyzetének megfelelően — az alkáli és a szigetív bazaltok határán helyezkedik el. 

Az 1 / 1 . és 1/2. csoportok illetve az 1 . csoport maradék elemei egyes diszkriminancia 
indexeinek összehasonlítása tovább erősíti az eddig kialakított képet ( 3 . táblázat). Az 
első három változó — melyek az 1 . táblázatban bemutatottakhoz hasonlóan differen-
ciációs indexként kezelhetők — azt mutatják, hogy az 1. csoport centrumtól távoli 
elemei a jobban differenciáltak, ami igazolja a vulkáni működés térbeli elhelyez
kedéséről felállított hipotézist. Az 1/1 . és az 1/2. csoport között fő különbség az 
A^Oj/Fe^Oj, a S i C y F e ^ j és a Si0 2/MnO változókban van, mégpedig mindhárom az 
utóbbiban a nagyobb. Ez mutatja, hogy itt feltételezhetően jelentősebb kéregbeolvasztás 
történt, ami teljesen egybevág a diszkriminációs diagramok alapján felállított 
elképzeléssel. 

Összességében tehát a premetamorf tektonikai helyzetről a következő állapítható 
meg: Valószínű, hogy a vizsgált amfibolitok metamorfózis előtti kőzete kontinens 
peremhez kapcsolódó vulkáni tevékenységhez köthető. A peremi területeken található 
amfibolitok premetamorf kőzetei e vulkáni működés piroklasztitjaiként értelmezhetőek. 

3. táblázat — Table 3 
A nagy diszkriminancia indexű változók értékei az egyes csoportokban. 
Values of variables with high discrimination index. 

változó 1 /1 . csop. 1/2 csop. 1. csop. maradék elemei 
variable Group 111 Group 1/2 rest of group 1 

Al 2 0 3 /Fe20 3 5 - 8 1 2 < 1 5 - 2 0 
SiCyFeP j < 2 0 3 5 - 4 0 4 5 < 
Na20 /P 2 0 5 5 , 5 - 9 3 - 4 5 - 1 2 
Si0 2/MnO 2 0 0 — 4 0 0 8 0 0 < szór/varies 



262 Földtani Közlöny 122/2—4 

Összefoglalás 

A Szeghalom környéki polimetamorf amfibolitok genetikai csoportosítását egyes 
hagyományos clusteranalízis eljárásokkal nem sikerűit megoldani. Ennek oka az volt, 
hogy a metamorfózis folyamán az egyes mintákban a különböző kémiai alkotók más-más 
mértékben változtak meg, és a többszakaszú metamorfózis miatt egyes minták 
csoportosíthatatlanná váltak. Az alkalmazott clusteranalízisek által létrehozott 
csoportstruktúra az átalakulások hatásait együtt mutatta, így az eredmény értelmezhetet
len volt. 

Ezért egy új csoportosítási eljárást vezettem be, melynek legfontosabb tulajdonságai 
a következők: 

— a minták közötti hasonlóságot változónként, majd a hasonló változók száma 
alapján vizsgálja; 

— a hasonlóságnak nem a pontos számértékét, hanem csak a szignifikanciáját veszi 
figyelembe; 

— csak azokat a mintákat csoportosítja, amelyek besorolása az adott feltételek mellett 
egyértelmű; 

— a módszer felépítéséből természetes módon adódik a csoportok közötti 
diszkriminanciáért felelős változók kiválasztásának, és így a szakmai értékelésnek a 
lehetősége. 

Az amfibolitok vizsgálatát az új módszerrel elvégezve az alábbi eredmények 
születtek: 

— koncentrikus, térképezhető csoportstruktúra; 
— a diszkriminációs indexek alapján kiválasztott változók szerint a magmás 

differenciáció és a nem vulkáni anyag hozzákeveredésének mértéke a központtól a 
peremek felé nő; 

— a két központi csoport kémiai jellegében megfigyelhető legfontosabb különbségek 
az eredeti nagytektonikai helyzetre vezethetők vissza. Míg az 1/1. csoport mintái 
valószínűleg szigetív közelében keletkeztek, az 1/2. csoportéi kontinens peremen 
létrejött alkáli bazaltnak tekinthetők. 
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