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É R T E K E Z É S E K 

Mullit a celli Sághegy 
buchitos bazaltjában 

Dr. Sztrókay Kálmán Imre* 

(2 ábrával) 

A szakirodalomból jól ismert az a tevékenység, melyet néhai MAURITZ Béla, 
a Budapesti Tudományegyetemen az ásvány-kőzettan neves tanára a dunántúli 
bazalt kőzetek vizsgálata terén kifejtett. E munkálatok céljaira készült vé-
konycsiszolatok jelentős részét a Természettudományi Múzeum Ásványtára 
őrzi. A becses hagyatéki gyűjtemény része az a mintegy félszáz csiszolat is, 
amely a Celldömölk melletti Sághegy (ma már felhagyott, ill. lefejtett) bazalt 
kőzeteiből készült. E gyűjteményből előkerült ama különös érdekességű készít
mények (eredetileg kb . 3—4 darab volt belőle) egyik példánya, amelyekben 
annak idején tör tént megállapítás szinte napjainkig kiható vi ta felidézője lett . 

A kérdésre a fellelt preparátum kapcsán érdemes visszatérni, mert rámutat
ha tunk a körüle támadt akkori szakmai „közjátékra", de egyben módunkban 
van a v i ta megnyugtató lezárására. Utóbbira azért is szükség van, mivel a nem 
tisztázott észlelés és arra hivatkozás még a legutóbbi, KULCSÁR L . és munka
társa egyébként kiváló és részletezésében is dokumentum értékű monografikus 
feldolgozásában is (1962) helyet kapott , ill. sajnálatosan ismételt hivatkozás 
tör ténik rá. 

Röviden az előzményekről. Emlékezetes epizódnak voltak tanúi az 1 9 3 8 
nyarán Grazban (Steier o.) t a r to t t népes nemzetközi konferencia egyik ülésé
nek résztvevői: MAURITZ В . a celli Sághegy bazaltjáról készült petrológiai 
t anulmányát adta elő. Annak elhangzása után szokatlanul kemény hangú hoz
zászólás következett az ülésen elnöklő P . RAMDOHR , akkori berlini professzor 
részéről. Szinte bántó hangnemben kétségbe vonta a vizsgálat egyes megálla
pításainak helytállóságát. Főképp az előadásban ismertetett , az akkori kőfejtő 
„felső szintjének" (kontakt ?) bazaltjából leírt rutil beágyazások jelenléte ellen 
emelt szót. A felszólalás megfogalmazása, hangneme kínosan érintette az ülés 
résztvevőit. Elsősorban a meghívott vendégként előadó M A U R i T Z o t . Ő"az elhang
zot takra nem reagált, azaz tüntetőleg néma maradt . A feszültség azzal oldódott, 
hogy éppen szünet következett, majd az ülés a napirend szerint tovább folyta
tódot t . — Néhány hónap múltán azonban a jelen sorok írójának — aki éves 
ösztöndíjasként a berlini egyetemi intézetben dolgozott — RAMDOHR megemlí
te t te , hogy szeretné látni a kérdéses csiszolatokat, kéri M A U R i T z o t , küldené el 
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a preparátumokat neki. R A M D O H E megkapta a készítményeket, de hosszú hetek 
múltán azzal ad ta vissza azokat hogy nem tudja, az inkriminált elegyrész mi 
lehet ! (Az egyéb lényegtelen ellenvetését pedig visszavonja és elnézést kér). 
A lényeghez tartozik még, hogy ez alat t M A U B I T Z az előadott cikket magyarul 
a Mat. Term. Tud. Értesítő LV. kötetében megjelentette. Ennek egynéhány 
szövegrészéből idézzünk fel szemelvényesen néhány mondatot : 943. o.: „A 
sághegyi kőbánya felső szintjének közepe tájáról rendkívül figyelemre méltó 
kőzet-anyag került elő. A bazalt szokásos elegyrészein kívül rutilt is tartalmaz. 
A kőzet elegyrészei:,,. . . olivin szemek, magnetit, . . . plagioklász, anortok-
lász, . . . augit, kevés biotit, . . . t i tánvas, . . . finom apat i t tűk, továbbá kevés 
kalcit és elég sok a rutil. Feltűnik erős fénytörésével, rendesen apró prizmák, 
. . . a terminális lapok is megjelennek. E prizmák 20—60 fi hosszúak, 2—25 (j. 
vékonyak, sötétbarnák, a vékonyabbak sárgásbarnán áttetszők; pleokroizmus 
kivehető: hosszirányban barnásabb, harántirány sárgás. Rut i l mint a bazalt 
elegyrésze már ismert ugyan, de a legnagyobb ritkaságok közé tar tozik." 

Ezekre az adatokra, mint említettük, KULCSÁÉ L. a Sághegyről készített 
elmélyült tanulmányában is hivatkozik, s azt írja, hogy a két lávafeltörés má
sodikának 5-ös kürtőjéhez csatlakozó „főcsatorna tengelyének táján sötétebb, 
kékesszürke bazaltot" figyelt meg, amelynek finom alapanyagában „halvány
zöld izotróp foltokat (üveg)" is észlelt . . ., „törésmutatója lényegesen nagyobb 
a kanadabalzsaménál. A kőzet különlegessége, hogy rutilt is tar talmaz"( !) 
Enny i t mond az észlelésről, majd hozzáfűzi: „Valószínű, hogy a kőzet a M A U -
EITZ B . által leírt, szintén rutil tar ta lmú bazaltváltozat" megfelelője. 

Meg kell i t t említenünk, hogy J u G o v i c s L., aki több tanulmányt közölt a 
Sághegy kőzetéről, a Mat. Term. Értesítő LI . kötetében megjelent cikkében a 
bazalt egyik zárványféléjével foglalkozik, amit ő bazaltjáspis néven ismertet, 
(s az anyagát „a bánya különböző részein és különböző időkben talál ta") . A 
több cm-es üveges, kovagélből megszilárdult zárványnak látszó képződmény 
két „zónára" különül. Ennek külső (tehát a befogadó bazalttól távolabbi) 
részében cordieritet is vélt felismerni. (Meghatározása bizonytalan, ill. nem 
kielégítő). Ellenben az üveganyagban tűszerű, nagy fénytörésű kristályokat 
is megfigyelt, de kis méretük miat t csak valószínűsíti, hogy szillimanit-tűk le
hetnek^ !) JUGOVICS az elkülönülő zárvány anyagát közelállónak tar t ja a 
közismert ,,buchit"hoz, ill. ehhez átmenet-félének minősíti. E zárványok 
homokkövek, kvarcitok vagy pelites kőzetek darabjainak magmába olvadása 
út ján termikus átalakulással képződnek (HABKEB , A. 1932). 

Valójában JUGOVICS közeljárt a helyes definiáláshoz, erre a zárvány-darab 
kémiai elemzési adatai is utalnak, de jóllehet sok éven át többször is felkereste 
a sághegyi kőfejtést, nem jegyezte fel, hogy a bazaltfalak és -ömlések melyik, 
vagy milyen pontjain akadt a vizsgált zárványokra. KULCSÁÉ L. tanulmányá
ban viszont efféle — buchit-szerű — képződményekről nem tesz említést. 
Kár , mert még inkább identifikálni lehetne, hogy a MAUElTZ- fé l e „rutilos" 
példányok s a „bazaltjáspis", ill. „szillimanitos" zárványok valójában azonos 
genezis termékei ! 

Mikroszkópban a MAUEITZ gyűjtötte bazalt eléggé sűrűn, helyenként zsúfol
t a n tar ta lmaz hosszúra nyúlt teabarna, gyantabarna, lécalakú kristály-beágya
zásokat. (1. ábra) A hosszúságuk középértékben ~ 5 0 /яп és 3 — 10 цт véko
nyak. Az ép prizmák egyik végén a tetőlapok élvonalai jól kivehetők. Kizáró
lag plagioklászba ágyazódnak, körülöttük magnetit szemek, augit és olivin, 
kevés ilmenit kristály mellett számos tűvékony, színtelen apati t - tű a jellemző 
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elegyrész. Optikailag e sötétbarna kristályok kioltása mindig egyenes (párhu
zamos). Pleokroizmusa nincsen! Jelleg: pozitív, interferenciaszín az állandó 
földpátközeg és a saját szín miat t nehezen meghatározható. A törésmutatók 
viszont a továbbiakhoz jó támpontot nyújtanak. A beágyazó földpáthoz 
(~1,52—1,53) viszonyítva a fénytörés nagyobb: 1,6-on felüli (de 1,7-et már 
nem éri el !), a ruti l optikai adatai pedig: s = 2,903, со = 2,616, és Л = 
= 0,287 !. Csillám segédlemezzel a barna tűk kettőstörése jól megbecsülhető: 
addíciós és szubtrakciós helyzetben (25 /xm vékony csiszolat esetén) a csillám-

/. ábra. Karcsú mullit-lécek csoportja plagioklászba ágyazottan. Fekete elegyrészek: magnetit. 
Nagyítás-. 200X 

Fig. 1. A group of svelte mullite laths embedded in plagioclase. Black component: magnetite. 
Magnification: 200X 

2. ábra. Mullit kristály négyzet-alakú (pszeudo-tetragonális) metszete (középen). Nagyítás: 600X 
"Big. 2. Square-shaped (pseudotetragonic) cross-section of mullite crystal (centre). Magnification: 600X 
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lemez 150 m/x útkülönbségével 0,015 — 0,020 kettőstörés adódik. A kettőstörés 
jelzi ( H I N T Z E . C . 1959), hogy az ásvány nem lehet szillimanit sem, mert ennek 
nagyobb a mérőszáma A — 0,025—0,030; s bár ásványunk színe némi Fe- és 
Ti-tartalmat jelez, s ez kissé nagyobb törésmutatót eredményez, az így sem 
éri el a szillimanitét, s jóllehet az ásvány színes, mégsem pleokroós (a színezett 
szillimanitnak kifejezett pleokroizmusa van) (AGRELL and SMITH , 1960). 

Az ásvány tehát , mely az éles krit ikát kiváltotta — csakis mullit (3A1 2 0 3 • 
. 2Si0 2 ) lehet. Határozot tan ezt bizonyítja a kristályok harántmetszete is, 
amelyeknek négyzet alakú, pszeudotetragonális megjelenése csakis a mullitra 
jellemző. (2. ábra). 

Sajnálatos, hogy az ereklyeként őrzött készítményen mikroszondával méré
seket nem végezhettünk (az idős készítményről a fedőlemez eltávolítása bizto
san nagy sérüléssel vagy pusztulással já r t volna). 

Egyébként megfigyeléseinkhez tartozik az is, hogy a mullit mérete és kifej
lődése alapján két generációja különíthető el. A nagyobb szemek hosszmetsze
tén a kifejezett növekedési zónásság lüktető anyag felrakodására vall. Külön
ben a mullit a kőzetanyag legkorábbi kiválásai közé tartozik ! KULCSÁR L. 
cikkében négy kitörési terméket különített el, ezek 2. és 3. tagja a két alsó és 
felső bazaltömlés volt (az első tufaszórás, a negyedik a befejező dolerites vál
tozat) . Lényeges az, hogy a két lávaszakasz második (sötétebb) kőzetéből az 5. 
kürtő mélyebb részét jelöli meg a (korábban rutilos) mullitképződés helyéül. 
Ismert, hogy a Kisalföld D-i szegély-övében tektonikai vonalak találkozásánál, 
a közös magmafészekből (VARRÓK K. 1950.) eredő kürtők és csatornák sora 
(Kis-, Nagysomlyó, Ság, Gérce stb.) jött létre. Töréses kéregszerkezetben az 
att ikai vagy kárpát i rodáni mozgáshoz kapcsolódóan gyors feltörés indult meg. 
Mechanizmusa áttöréses asszimilációkkal jár t : kovasavban gazdagabb ( J u G O -
vics) v. Al-dús, agyagos beolvasztással reziduális mullitos és buchit jellegű 
fészkek keletkeztek. Röviden nem külső (exogén) kontakt képződményekről 
hanem belső (asszimilált) átalakítások termékeiről lehet csak szó. Egybevág 
ezzel a kontinentális kéreg medence-szegélyi, pannon-végi kiemelkedő mozgása 
nyomán a felső köpeny közeléből felkerült bázisos xenolitok (Gérce, Sitke, 
Szigliget) megjelenése is (EMBEY- ISZTIN A. 1978.). így az egykori rutil-vita 
postumus lezárása, egyben a szillimanit jelenlét kizárása, aktuális témává mó
dosult. 
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Mullite in the buchitic basalt of the Sághegy at Cell 

К. I. Sztrókay* 

While studying the rooks (now already stripped off) of the Sághegy at Cell in Trans-
danubia, B. MATJBITZ observed peculiar divergencies and a particular component, rutile, 
in the rock produced by the second eruption. (A few years earlier, L. JTJGOVICS mentioned 
a sillimanite inclusion from the same locality.) MATJEITZ'S communication provoked sharp 
criticism abroad, but the question of controversy remained unanswered by himself. During 
examination of MATJBITZ'S thin sections, the component under consideration abundantly 
present in the material turned out to be mullite. On top of putting an end to a long dispute 
this correction is essential mainly because it indicates that at the time of the Karpatian 
(Rhodanian) orogeny the rapidly extruding basalt lava must have taken along rocks 
originating from great depth and that mullitization is the assimilated product of those 
rocks. This phenomenon is intimately linked with the xenoliths of near-upper-mantle 
origin observed in some Hungarian basalts — a subject put forward quite recently. 

Manuscript received: 30th July, 1985. 

* Mineralogical Department of Eötvös L. University, H-1088 Budapest, Múzeum körút 4/a, Hungary 

Муллит в бухитовых базальтах горы Шаг 
при селе Целл (Западная Венгрия) 

д-р Калман И. Строкой 

При исследовании горных пород, слагающих гору Шаг при селе Целл (к настоящему 
времени она уже снесена при отработке) покойный Бела Мауриц в породах второй стадии 
извержения базальтов наблюдал своеобразные отклонения и необычный минерал — рутил 
(за несколько лет до этого Л. Югович упоминал включения силлиманита в этих же поро
дах). Сообщение Маурица подвергалось резкой критике за границей, но с его стороны 
ответа на этот спорный вопрос не последовало. При повторном просмотре шлифов из кол
лекции Маурица выяснилось, что наблюдаемый в большом количестве компонент пред
ставляет собой муллит. Эта поправка — помимо закрытия спора — очень важна главным 
образом потому, что этот минерал указывает на муллитизацию ассимилированного базаль
товой магмой глубинного материала, быстро вынесенного на поверхность во время кар
патских (роданских) тектонических движений. Это явление находится во взаимосвязи 
с темой исследований последних лет, касающихся ксенолитов, попавших в некоторые 
из наших базальтов из самых верхов мантии. 


