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Nadabula. Rosnyótól éjszakra egyike legjelesebb vaserez telepeink 
nek, különösen Chalvbit képez nagy tömzsököket krystályos palákban.

Ezen Chalvbit űrjeiben olykor szép fennött Uhomboeder csoportok 
jönnek elő, s ebből példányok ismeretesek s vannak nevezetesen a nem
zeti múzeumban is.

Nagy ritkaság gyanánt előfordul azonban a Chalybit-Nomboedcrck 
között az iir falán földpát is, s egy azon vidéki vasércz gyűjteményből 
jött hozzám is egy példány, melyen egy ily földpát krystály van fennőve.*)

A mellékelt felirat Adulárnak mondja, de megvizsgálván, A I b i t- 
nak ismertem fel.

A krystály egyén hosszasága a főtengely irányában vagy 22 mm. 
Itt sajnos, hogy meg van sértve, úgy hogy ezen a két végén a oP ha
sadás lap képezi a határt. .Szélessége a kis-átló irányában vagy <>6 mil
liméter, s ezen irányban sértetlen, valamint vastagságában is a hosz-atló 
irányában, hol 10 mm. Ezen táblás kristályon egy kis helyen látható 
beálló szög elárulja, ho. y ikerképződmény.

A törés által előidézett oP véglap és a meglevő oldal véglap 
•xPr (rövid) között a szög megmérhető az érülési goniometer segítségé vei 

s igv ol‘ : ccPx (rövid) =86, mit tisztán vehetni ki, mig a törtszám 
e fölött csak becsülhető, de annyit határozottan mondhatni, hogy fél fok
nál kévéséi)!).

A kis-átló végein kétféle oszlop lap van kiképzödve.
Egy igen apró részecskéjével olvadási és lángkémlési meghatáro

zásokat tettem a következő eredményűvel:
Alacsonyabb hőfoknál olvad meg mint az Orthoklas, nevezetesen a 

Punscn féle lángba téve (kürtő nélkül; az égőtől o milliméter távban

*) Zepharovich ..Mineralogischcs I,exikon‘ -jában olvasható, hogy Quarz jő" 
“o! V1 b1' • ' •-i'tC|-itteii de Földpátröl nem tesz említést.
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már cgv perez alatt hólyagos iiveggömbbé olvad meg s egyszersmind a 
lángot igen erősen festi sárgára, Káliumnak nyoma sem mutatta magát, 
a lángot kobalt-üveg prismán vizsgálván; inig az Orthoklas hasonló 
nagyságú darabját ezen körülmények között csak megolvadott élekkel 
tapasztaltam, de egészen megolvadva nem. A gyöngy hólyagos, üveges, 
egészen átlátszó. A Kunsen-lángnál feltett kürtővel az olvasztérben egv 
perczig tartva, ezen magasabb hőfoknál az olvadási fok maradott, mert 
a legnagyobb már az első kísérletnél éretett e l ; maradott továbbá az 
igen erős sárga láng, előidézve a Nátriumnak nagy mennyisége által, 
inig a Kálium most sem árulta el magát. A vele ezen hasonló körülmé
nyek között tárgyalt Orthoklasnál az olvadási fok ugyan hasonlónak 
mutatkozott, mert most ez is gömbbé lett, de ezen olvadék minősege 
egészen más, az t. i. tele van nagy hólyaggal, melyek kijönnek a gyöngy 
felületére, ott horpadásokat s emelkedéseket idézvén elő, melyek miatt 
a gyöngy felülete nem sima. Az összehasonlított Oligoklas szintén eltér 
az olvadék minősége által, mert gyöngye szürkésen homályos.

A harmadik neme a kísérletnek abban állott, hogy gypsszel olvasz
tottam össze, s Jlunsen eljárása szerint a karlsbadi Ortholassal állítottam 
szembe, s kitűnt, hogy Káliumot vagy nem tartalmaz, vagy ha tartal
maznak is némely példányai, igen keveset, inig Nátrium tartalma az 
Orthoklasét tetemesen felülmúlja. A vele szembe állított Oligoklas tartal
mazott kevés Káliumot és szintén sok Nátriumot, de két perez múlva a 
Nátriumláng az üligoklasnál gyengült, a nadabulai földpátnál nem.

Mindezeket összevetve, ezen eljárás szerint, melynek eredményét 
több száz összehasonlító kísérletek kimondására alapítom, határozottan 
mondhatom, hogy nem Orthoklas (Adulár), hanem A 1 b i t.

A Labradorit és Anorthit itt szóba sem jönnek ; ott az alkali tar
talom, valamint az olvadás foka s az olvadék minősége egészen mások 
lévén.

Genetikai tekintetben nevezetes ezen példány, mert a sok más 
képződési körülmények között ismeretes Albitra nézve, egy uj társat a 
Chalybitct látjuk, még pedig mint korábbi szülöttet, s csak miután a 
a Chalybit Rhomboedcrek ezen nagyságot, melyet rajtok látunk, elértek, 
jutott ide az Albit-anyag, s az itt épen úgy jött létre nedves utón, mint 
a Chalybit maga.

Ezen a nagy példányon kívül van egy kisebb is, de nem áll any- 
nyira k i ; nevezetes rajta, hogy a Chalybit Khomboedereket szépen ki
kerüli s csak az azok közti tért foglalja cl.

A Chalybit tömeg több pontján látni fehér foltokat s vonalatokat, 
ezek is Álhit anyagból állanak.


