
Olfgoklas Ajimeskö vidéke* Imzjilíjiiihm

Szabó Józseftől.

Ajnaeskö vidékén a bazaltokat leírván, ::) említettem, h o g y  zárva 
nyúl valami földpút is jón elő.

Nevezetesen találtam :
1. A Tilicz-liegy tömött bazaltjában (7,., 18G4 8/4), melyből aztán 

ki is hullanak az által, hogy a bazalt eltnállik, s ekkor a földpát mini 
kavics található. Itt vannak a legnagyobbak.

2. Borkuttetö vagy Strázsa nevű hegyen Ajnácskő és Almágy kö 
zi'tt. szintén tömött bazaltban. Nagyságra amazok után jönek.

3. Ajnácskövár eruptív bazaltbrecciájában, melyben több más ás
ványon kívül földpátok is vannak. Ezen breeeiából kihullván, kavics 
gyanánt is találni a várdomb D-Ny. lejtjén s itt ugyanolyan kinézésű 
quarczhömpölykékkel együtt jön elő, melyek valószínűleg a vár falának 
vakolatából hullottak ki.

4. Ezeken kivid még a ltagácson, Somoskön s a l’ogáuyvárou.

A földpát vaskos, de szövege rendesen lemezes s két irányban 
jól hasad. Némely példánynál különbséget is lehet tenni a. haladási 
fokozatra nézve : egyik irányban sokkal jobb a hasadás s szebb a hasa 
dási lap, mint a másikban. Vannak azonban nem jól hasadók is. Találni 
egészen vizliszta példányokat, de vannak csekélyebb átlátszóságnak, sőt 
nem-átlátszó fehérek is. Az üveget mind karczolják.

Nagyságra nézve borsó egész diónyiak; ez utóbbiak rendesen 
hosszúkásak s általában mint mandolakövek veszik ki magokat.

A két irányban hasított daraboknál az élszöget érülési gonioineter 
segítségével meghatároztam oP : ccPco =8G° biztosan, s e fölött fél fok-

*) Pogány vár, hegy Gümürben, mint Bazaltkráter. Mathematikai s természet
tudományi közlemények. III. kötet, 1865.
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mii kevesebb töredék. Az ajnácskői példányúéi az 
mintha csiszolva volna, a c c l'/  (rövid) kevésbé az A 
simák, 'l'ehát triklines földpát.

A pogányvári zárvány-földpát tömöttsége H>" 
tiliczhegyi bazaltból kikerülté 2-594.

oP lap oly sima, 
tiliezinél kevésbé

C-nál: 2-535: a

A földpátok meghatározására, különösen a. krystályos kőzetekben 
már huzamosb idő óta egy uj eljárás megállapitásával foglalkozom, 
melynek alap ja: a hasadás meghatározása, s a kémlet tárgyalása hőben, 
előbb alacsonyabb, aztán magasabb foknál, de magában, végre összeol
vasztva Bunsen eljárása szerint gypsszcl.

Az olvasztási kísérletnél egy uj tulajdonság volt mint kitiinőleg 
jellemző megállapíthat ó az egyes földpátokra nézve: az  o l v a d é k  m i 
n ő s é g e ;  e szerint az olvadás foka és minősége alacsonyabb és m aga
sabb fokban határoztatik meg, valamint ezen két kísérletnél s a harma
diknál, midőn gypsszcl olvasztatik össze, a Nátrium s Kálium viszonyos 
mennyisége is kiderül, s mindezen adatok összevetése kielégítő biztos
sággal enged ítéletet hozni, váljon Orthoklas Albit, Oligoklas Labradorit 
vagy Anorthit-e a földpát.

Az eljárás pontosságát nem kissé növeli az, hogy minden kísérlet 
a Bunsen-féle gázlángban s ennek meghatározott magasságaiban s meg
határozott időben vitetik véghez a kémletek lehetőleg egyenlő nagysága 
darabjaival.*)

A Tilicz-hegy bazaltjából kikerült földpáttal vittem véghez a kí
sérlettet. Az egészen ép, üvegfényü, erősen fénylő volt s jól basadott 
két irányban, s ilyen kis hasadási darabot vettem a három kísérlethez.

Az e l s ő  kísérletnél t. i. alacsonyabb hőfoknál tárgyalva, igen 
erős Nátrium-tartalmat mutatott, Káliumot semmit, de egy perez alatt 
csak a felületen olvadott meg, itt szürkés homályos zománczezal húzód
ván be, igy tehát az ilyen körülmények között egészen üveggönibbé 
olvadó Álhittől eltér, az Orthuklastól pedig eltér az által, hogy az már 
ezen első kísérletnél árul el Káliumot. A Nátrium láng festés, gyengébb 
mint az Albitnál.

A m á s o d i k  kísérletnél, t. i. az olvasztérben egy perezig tár-

*) A módszer gyakorlatosságáról bőven meg vagyok győződve, úgy hogy 
az eredményekkel biztosan lépek k i ; de annak oly alakba Öntése, hogy nyilvá
nosságra hozhassam, még több időt igényel, s innét csak az alapelvek közlésére 
szorítkozom.



180

gyalva, a Nátrium positiv és a Kálium negatív eredménye hasonló ma
radt, de az olvadás foka és minősége más le t t : üveges, hólyagos,
gömbbé olvadott úgy, mint az Álhit az első kísérletnél teszi.

A h a r m a d i k  kísérletnél, t. i. gypsszel összeolvasztva, a Nátrium 
tartalom erős, de gyengébb mint az Álhitnél, a Kálium szintén mutatko
zott, de nem erősen s koieutsein addig tartva, miut az Orthoklasnál.

Mindezeket összevetve tulajdonképen csak Álhit és Oligoklas között 
forog a kérdés, s e kettőt egyszerre téve ki hasonló körülményeknek, 
határozottan oda dől cl, hogy Oligoklas, s ezek között nem a legköuy- 
nycbbcn olvadó s Káli-szegény.

Az első kirándulásom után egy ily földpát-zárványt a Pogányvár 
hegyének bazaltjából vegyelemzés végett átadtam Bernáth József urnák 
s ö szives volt, azt magára vállalni, s tanulmányozásának eredménye a 
következő : a vizsgált példány mogyoró nagyságú, vaskos, szövege ren
detlenül leveles, úgy hogy oly hasadás-darabot nem sikerült előállítani, 
melynél az élszöget meghatározhatta volna. Az an ag különben ép, üveg- 
fényű, színtelen, átlátszó. Keménysége = 0 . Tőmöttsége =2'04.

Üvegcsőben kitéve, a forraszeső lángnak nem változott; platina 
csipeszszel léve ki, csak vékony éleken mutatott olvadást.

Százalékos összetétele:
kovasav 61 •3S
timföld 25‘41
vaséleg so
vasélecs o-72
mcszél cg 8-0l
magnesia nyoma
nátron 4 1)0
káli 0-no

ioo ,„
Ebből KO RjO., S20.,

1 : 3-20 : <Vr vaS.V
O'njí • '4 ■ 97

miből azon következtetést húzza, hogy az A n d c s i n  csoportjába tar
tozik. *)

*) Megjelent az Akadémia által kiadott „Matti, s természettud. Köziemé 
nyék" V. kötetében (18ö7). ..Magyarországi ásványok elemzése." Bernáth József 
töl. 133 lap.
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Eltekintve attól, hogy az Árul csín mint külön földpátfaj még min
dig nincs általánosan elfogadva, sőt csak kevesek által támogatva, Her
nádi ur oxigcnaránya nem felel meg tisztán sem az Andesiu, seni az 
Oligoklas elméleti követelményének, hanem a kettő között lebeg oly 
csekély különbséggel, hogy ennyi több Oligoklas-nál előfordul, ugyanis

n o  h, o s s 2 o 3
1 ; S-74 Hernádi ur számai
1 : 3 y az Oligoklas aránya,

én a Hernádi ur által elemzett példányt is Oligoklasnak veszem annál 
inkább, mert Bazaltokban mint zárvány Andesiu senki által sem eirilit- 
tetik, mig Oligoklas igen is ; de másodszor határozottan annak veszem, 
mert eljárási módom szerint a jelleges Oligoklasokkal megegyező tulaj
donságokat mutat, végre mivel ha az Audesiu mint külön faj léteznék 
is, az az olvadás fokára, az olvadék minőségére és az alkálik viszonyos 
mennyiségére nézve alig mutatna az Oligoklasoktól eltérő tulajdonsá
gokat.

Képződési módját illetőleg a. kérdés az, hogy mint idegen zárvány 
jött-e bele, vagy a bazalt űrjeiben képződött a mandola-kövek módjára V

Ezen utóbbi módon képződtek a Zcolithok, a Calcedon, a Calei 
mandolák, a melyeknél bizonyos viszony az ür és a töltelék között föl
lé lezhető, a mi abban áll, hogy például a sugaros Calcitnál látni egy 
pontot, melyből a sugarok kiindultak, s ilyenek az ajnácskői Bazaltbrcc- 
ciában csakugyan előfordulnak. Máskor azt látjuk, hogy az ür nincs 
egészen kitöltve, csak a falak bevonva azon anyaggal, mely más űröket 
Ián egészen kitöltött. Ila ezen viszonyok megvannak, a töltelék utólagos 
képződmény, az létre jött későbbi bcsziiremkezés által

Az Oligoklasnál mindezeket nem találjuk. Az előjön a tömött 
eruptív kőzetben épen úgy, mint a brccciában. Semmi sem mutat arra, 
hogy a Bazaltból képződött utólagosan, hanem inkább oda mutatnak a 
körülmények, hogy létezett a Bazalt előtt, s ebbe bele jött azon kőzet
ből, mely tán egyik anyagul szolgált a Bazalt képződésénél. E részben 
hasonló társai a Quarz, az Amphihúl nagy krystályai, melyeket Ajnáeskö 
vidékén a Bazaltban találunk. A Quarz gyakran meg van részben tá 
madva s nem tölti ki az egész int; az Amphiból élén sokszor kopottak, 
máskor az oszlop egyes helyeken tetemesen he van éve; épen ez tör
tént az Oligoklassal is, melynek külalakja nincs meg, az leolvadt s 
hosszúkás vagy gömbös darabok maradtak vissza kryslályos szöveggel.

A Hazaitokban általában szokott előjönni Oligoklas mint zárvánv ; 
így az egyetemi gyűjteményben Predazzoról (Fleimscrthal), Mulatberg
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(Tirol), van egy Bazalt-féle kőzet, melyben hasonló módon fordul elő 
vaskosan, mint mandula idomú zárvány, s vele ugyan együtt nagy Am- 
phiból is úgy, mint ezt Ajnáeskő vidéken tapasztaljuk.

Lángkémlést ezen Oligoklassal tettem s az úgy inegolvadási fokára, 
mint Kálium cs Nátrium viszonyos tartalmára nézve azonos az ajuács- 
köivel, és eltérő az Orth klasoktól s Albitoktól.

A magyar nemzeti múzeum gyűjteményében találtam a Földpátok 
között egyet Oligoklas név alatt, a leihely Szécsény, a kőzet Bazalt; azt 
megvizsgáltam, s úgy találtam, hogy az én eljárásom szerint is Oligok
las ; még pedig megemlítendő, hogy a kísérletet a két leihelyi Oligok- 
lasszal, szemben téve az ajnácskővidéki (tiliczi) és a szécsényi, minden 
kicsinységben annyira megegyeznek, mintha csak a tiliezinek két darab
káját vettem volna. Hasonlóképen kaptam T e r h e l ő d r ő l  egy bazalt- 
példányt, melyben Földpát mint zárvány egészen úgy fordult elő, mint 
Ajnáeskő vidékén; ezt is vizsgáltam s a többivel cgyezőleg Kálium dús 
Oligoklasnak találtam. A Bazalt Terhelődről durva-gömbös szerkezetű 
volt, s az Oligoklason kivid zárványul benne Olivin és nagy fekete Am- 
phiból volt látható. Kímél fogva mondhatni, hogy a G ö m ö r- s No- 
g r  á d m  c g y e i  bazaltokban az O l i g o k l a s  mint idegen zárvány elő
fordul.
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