
TÁMOP Magmás könyv: Kőzetalkotó elegyrészek és felismerésük (mikroszkópos) 

 

Metamorffal és üledékessel kiegészített változat 
 

Ebben a fejezetben a legfontosabb metamorf és üledékes kőzetalkotó ásványok petrográfiai 

mikroszkópban megfigyelhető tulajdonságait tekintjük át. A leírás során – a magmás 

kőzetalkotó ásványokéhoz hasonlóan - elsősorban a meghatározásnál fontos bélyegeket 

ismertetjük sokszor a pontos adatok nélkül, a részletes adatokat számos kézikönyv részletesen 

közli (pl. Shelley 1985, Kubovics 1993, stb.). Ebben a változatban az egyes ásványok 

leírásánál kiemelten kezeltük a metamorf kőzetekben nagy jelentőséggel előforduló 

elegyrészeket. Egyes ásványcsoportok (pl. piroxének, amfibolok) jellemzésénél jelen 

változatban csak a metamorf kőzetekben megjelenő típusok tulajdonságait adtuk meg. 

 

Technikai megjegyzések: 

A lila színnel kiemelt 1 számjegy egy felülhúzott 1-st (-1-et jelent) 

 

 

METAMORF ÁSVÁNYOK 1. (új, még nem tárgyalt 

ásványok) 
 

ANDALUZIT 

Rendszer: rombos 

Hasadás: (110) jó, (100) rossz (mindkettő a megnyúlással párhuzamos), 

Alak, habitus, metszetek: Általában nagyméretű, a c tengely szerint nyúlt idioblasztos vagy 

hipidioblasztos, illetve szabálytalan alakú xenoblasztok, ez utóbbi esetben „ujjszerű” 

megjelenéssel. A c tengelyre merőleges metszetei idioblasztos kifejlődés esetén közel négyzet 

alakúak. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen, de a kis Fe- és Mn-tartalma miatt foltosan 

barackvirág-rózsaszín (esetleg gyenge halványzöld) pleokroizmus előfordulhat. 

Törésmutató: közepes-nagy, 1,629-1,653 

Maximális interferenciaszín: I. rendű fehéressárga, általában I. rendű szürke. 

Kioltás: egyenes, de a c tengelyre merőleges metszetei az (110) szerint erőteljesen kifejlődött 

prizmalapok miatt ferdének tűnnek 

Optikai jelleg: negatív 

Főzónajelleg: negatív 

Iker: nincs 

Zárvány: Kvarc és muszkovit előfordulhat, de nem jellegzetes. A chiastolit változatban 

jellegzetes kereszt alakban megjelenő grafitzárványok a megnyúlással párhuzamos 

elrendeződésben, a keresztmetszetben kereszt alakban látszó elrendeződésben. 

Egyéb: Chiastolit változat: grafit beépülés kereszt alakban 

Átalakulás: gyakran szeircitesedhet vagy agyagásványosodhat, elsősorban a chiastolit 

változat. Nagy hőmérsékleten sillimanittá alakulhat. 

Genetika: kis nyomáson és közepes-nagy hőmérsékleten képződő és stabil Al2SiO5 változat. 

Agyagos vagy nagy agyagtartalmú kőzetek kisnyomású, közepes-nagyfokú regionális 

metamorfózisa során (csillámpala, gneisz), valamint agyagos kőzetek kontaktusán (szaruszirt, 

búzapala, csomóspala, chiastolitpala) képződik. Ritkán egyes gránitokban szintén megjelenik. 

 

Felismerés: Általában nagyméretű, oszlopos vagy szabálytalan alakú (esetleg ujjszerű) 

megjelenésű, a környezeténél nagyobb törésmutatójú, színtelen, illetve foltosan halvány 



barackvirág-rózsaszín pleokroizmusú ásvány. Kettőstörése kicsi (általában I. szürke), negatív 

főzónajellegű és negatív optikai jellegű. 

 

Elkülönítés: Az andaluzit elsősorban a rombos piroxénekkel téveszthető össze, hasonló alak, 

törésmutató, hosszirányú hasadás, kis kettőstörés). Egyértelműen elkülöníthető azonban a 

főzónajelleg alapján (az andaluzit negaív, a rombos piroxének pozitív). Emellett az 

ásványtársulás és a genetika szintén segíthet az elkülönítésben. Az oszlopos kifejlődésű 

sillimanittól annak pozitív optikai- és főzónajellege alapján különíthető el. 

 

 

SILLIMANIT 

Rendszer: rombos 

Hasadás: (010) kitűnő, vagyis a megnyúlással párhuzamos, de csak az oszlopos változatokon 

jelenik meg; emellett harántelválás gyakran előfordul és jellemző, ez még a szálas-fibrolitos 

változatokban is megfigyelhető 

Alak, habitus, metszetek: A sillimanit gyakran szálas-fonatos (fibrolit változat), esetleg tűs, 

ritkán nyúlt oszlopos megjelenésű (ez elsősorban a képződés hőmérsékletétől függ, az 

oszlopos változatok a legnagyobb hőmérsékleten keletkeznek. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: Általában színtelen, de ritkán zöld-kékeszöld vagy 

barna pleokroizmusú változata is ismert. 

Törésmutató: közepes-nagy; 1,654-1,683, a környezetében előforduló ásványoknál általában 

nagyobb 

Maximális interferenciaszín: I. rendű narancssárga – II. rendű kék 

Kioltás: egyenes 

Optikai jelleg: pozitív (2V kicsi: 25-30o) 

Főzónajelleg: pozitív 

Iker: nincs 

Zárvány: nem jellemző 

Egyéb:  

Átalakulás: nincs, ellenálló ásvány 

Genetika: Nagy hőmérsékleten és általában közepes nyomáson képződő Al2SiO5 változat. 

Regionális metamorfózis során nagy hőmérsékleten képződött kristályos palákban, gneiszben 

valamint granulitban fordul elő, elvétve nagy hőmérsékletű agyagos kontakt metamorfitokban 

is előfordulhat. Gyakran megfigyelhető a biotit sillimanitosodása, amikor a biotit pikkelyek 

szegélyén szálas-tűs sillimanit alakul ki. 

 

Felismerés: Általában szálas-fonatos, a palássági síkkal közel párhuzamos, hajladozó 

megjelenésű, esetenként tűs vagy nyúlt oszlopos ásvány, ez utóbbi esetben is általában több 

szemcse együttesen fordul elő. A harántelválás csaknem mindig megjelenik, még a szálas-

fibrolitos változatban is. Egyenes kioltású, a másodrendű kék maximális interferenciaszíne 

miatt a különböző metszetei változatos interferenciaszínben jelennek meg. Pozitív 

főzónajellegű, és pozitív optikai jellegű, de az optikai jelleget csak az oszlopos változatok 

esetében lehet meghatározni. 

 

Elkülönítés: Az oszlopos változat a többi Al2SiO5 változattól a pozitív optikai- és 

főzónajelleg alapján, valamint a nagyobb kettőstörés alapján egyértelműen elkülöníthető. A 

wollastonittól annak változó főzónajellege alapján különíthető el.  A szálas-tűs változat a 

szintén szálas amfibolazbeszttel téveszthető össze, de a monoklin amfibolok kioltása ferde, a 

rombos amfibolnak pedig lényegesen kisebb a kettőstörése. A tűs apatittól annak negatív 

főzónajellege és lényegesen kisebb kettőstörése alapján különíthető el. A mullittól 



polarizásciós mikroszkópban nem különíthető el egyértelműen (a két ásvány elkülönítéséhez 

más módszer, pl. XRD vagy SEM-EDX szükséges).  

 

 

KIANIT 

Rendszer: triklin 

Hasadás: (100) kitűnő, (010) jó, (001) rossz, vagyis a három főirányban 

Alak, habitus, metszetek: nagyméretű, oszlopos 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen, nagyon ritkán lehet kék 

Törésmutató: nagy, 1,706-1,734 

Maximális interferenciaszín: I. rendű fehéressárga-narancssárga 

Kioltás: ferde, általában kicsi, 2-30o. 

Optikai jelleg: negatív  

Főzónajelleg: pozitív 

Iker: nincs 

Zárvány: nem jellemző 

Egyéb: a három irányú hasadás és az eltérő irányokban mutatkozó eltérő keménység miatt 

vékonycsiszolatban is gyakran lépcsős kipattogzás figyelhető meg. 

Átalakulás: ellenálló, nagyon ritkán muszkovitosodhat 

Genetika: A legnagyobb nyomáson képződő Al2SiO5 változat, általában közepes-nagy 

hőmérsékleten képződik. Elsősorban csillámpalában (kristályos palában), gneiszben, 

granulitban, ritkábban eklogitban képződik. 

 

Felismerés: Általában nagyméretű sajátalakú vagy félig sajátalakú, nagy törésmutatójú, durva 

felületű, színtelen ásvány. A viszonylag vastag hasadások általában sűrű, jellemzően 

egymásra közel merőleges vonalak formájában jelennek meg. A szemcsék szegélyén a 

hasadási vonalak mentén lépcsőszerű kipattogzás gyakran vékonycsiszolatban is látható. 

Minden metszetben ferde kioltású, de a kioltási szög a megnyúláshoz és hasadásokhoz 

viszonyítva 30o-nál kisebb. A kettőstörése viszonylag kicsi, általában I. rendű sárga vagy 

annál kisebb interferenciaszínű. 

Elkülönítés: A kianit leginkább az andaluzittal téveszthető össze, de a kianit egymásra közel 

merőleges hasadása és a ferde kioltása alapján a két ásvány egyértelműen elkülöníthető. A 

színtelen monoklin piroxénektől a kisebb kioltási szög, valamint a kisebb kettőstörés alapján 

különíthető el.  

 

 

STAUROLIT 

Rendszer: rombos 

Hasadás: (010) rossz, a megnyúlással párhuzamosan inkább csak reped 

Alak, habitus, metszetek: nagyméretű, zömök oszlopos 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: általában közepesen erős, világossárga - 

barnássárga-vörösbarna, a vasban viszonylag szegények halvány vörössessárga 

pleokroizmusúak 

Törésmutató: nagy, 1,736-1,762 

Maximális interferenciaszín: I. szürkésfehér-sötétsárga (a saját színe részben elfedi) 

Kioltás: egyenes 

Optikai jelleg: pozitív 

Főzónajelleg: pozitív 

Iker: vékonycsiszolatban nem, vagy csak nagyon ritkán jelenik meg. 

Zárvány: gyakori és sok, elsősorban kvarc 



Egyéb: esetenként kianittal orientáltan összenőhet 

Átalakulás: Retrográd folyamatok során gyakran kloritoiddá alakul át, amellett szintén 

gyakran kloritosodik. 

Genetika: A staurolit 550-700oC közötti hőmérsékleten képződik és stabil, kristályos palában, 

gneiszben gyakori. 

 

Felismerés: Általában nagyméretű porfiroblastként előforduló, világossárga-sárga-

vörösessárga pleokroizmusú, nagy törésmutatójú, hosszirányban gyengén hasadó ásvány. 

Kettőstörése kicsi, interferenciaszínét a saját színe elfedi. Optikai és főzónajellege pozitív, 

2V-je igen nagy. Általában sok zárványt, elsősorban kvarcot tartalmaz. 

 

Elkülönítés: A staurolit elsősorban a barna színű turmalinnal téveszthető össze, de a 

turmalinnak inverz pleokroizmusa van, emellett harántirányban van elválása, egy optikai 

tengelyű negatív, és a főzónajellege is negatív, emellett kettőstörése nagyobb. 

 

 

CORDIERIT 

Rendszer: rombos 

Hasadás: (010) jó, de ritkán látható 

Alak, habitus, metszetek: Általában nagyméretű, táblás, de legtöbbször szabálytalan alakú 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen (nagyon ritkán lehet halvány sárga vagy 

kék pleokroós, de ez nem jellemző) 

Törésmutató: közepes, de akár egy szemcsén belül is változó lehet, 1,522-1,578. 

Leggyakrabban a műgyantánál nagyobb, de a kvarcnál kisebb. 

Maximális interferenciaszín: I. rendű szürke-fehéresszürke 

Kioltás: egyenes, de ez ritkán látható 

Optikai jelleg: változó 

Főzónajelleg: nem meghatározható 

Iker: A kontakt metamorf körülmények között képződő cordierit gyakran jellegzetes 6-os 

ikreket alkot, amely az ikersíkra merőleges metszetben szektor zónásságban jelenik meg, az 

ikersíkokkal párhuzamos metszetekben kevés ikertagból álló poliszintetikus ikerként látszik. 

Zárvány: Általában igen sok, elsősorban kvarc, ritkábban, a kontakt metamorf kőzetekben 

biotit is. Gyakran a zárványok mennyisége össztérfogatában meghaladja a befogadó cordierit 

ásványét.  

Egyéb:  

Átalakulás: viszonylag gyorsan és könnyen átalakul, pinitesedik, aminek során szericitté és 

klorittá alakul át. 

Genetika: kis nyomáson és közepes-nagy hőmérsékleten képződik, a képződési körülményei 

megegyeznek az andaluzitéval. Agyagos vagy nagy agyagtartalmú kőzetek kisnyomású, 

közepes-nagyfokú regionális metamorfózisa során (csillámpala, gneisz), valamint agyagos 

kőzetek kontaktusán (szaruszirt, búzapala, csomóspala) képződik. 

 

Felismerés: Általában nagyméretű, regionális metamorfitokban táblás, de szabálytalan alakú, 

kontakt metamorfitokban szintén táblás hipidioblasztos megjelenésű. Jellemzője az igen nagy 

mennyiségű – elsősorban kvarc, valamint a kontakt metamorfitok cordieritjében biotit – 

zárvány. Ritkán, de előfordul zárványszegény vagy zárványmentes változat is, elsősorban a 

nagyfokú metamorfitokban. A törésmutatója közepes, általában a kvarcnál kisebb, de 

előfordul, hogy egy szemcsén belül is változik. Kettőstörése kicsi, az interferenciaszíne I. 

rendű szürke-fehéresszürke. Amennyiben ikresedik, az ikertagok érintkezési felülete nem 

éles, hanem elmosódott. Átalakulása gyorsan végbemegy, gyakran a szericitből és kloritból 



álló pszeudomorfózák figyelhetők csak meg, amelyben az eredeti kvarc és biotit zárványok 

még szintén előfordulnak. 

 

Elkülönítés: A cordierit elsősorban kvarccal és plagioklásszal téveszthető össze. A kvarc 

azonban egytengelyű, és soha nem hasad, míg a cordieritnek, ha megjelenik a jó hasadása, a 

két ásvány könnyen elkülöníthető. A plagioklász – ha ikerlemezes – többtagú poliszintetikus 

ikreket alkot, mint a cordierit, és az ikertagok határozottabban elkülönülnek egymástól. A 

plagioklász hasadása két irányú, és sokkal gyakoriabb és sűrűbb. Mindemellett ez a két 

ásvány nagyon nehezen különböztethető meg egymástól. Gyakran az ásványtársulás és a 

kőzettípus is segít az elkülönítésben, mindenképpen érdemes kiemelni a cordierit agyagos 

kontakt kőzetekben való gyakoriságát, ami a plagioklászra nem igazán jellemző, de regionális 

metamorfitokban mindkét ásvány megjelenhet. 

 

 

WOLLASTONIT 

Rendszer: triklin 

Hasadás: (100) kitűnő, (001) jó, mindkettő a hossziránnyal párhuzamos, emellett (102) 

szerint gyengén hasad.  

Alak, habitus, metszetek: b tengely szerint nyúlt, oszlopos, viszonylag nagyméretű, általában 

sugaras, vagy közel párhuzamosan köteges halmazokat alkot. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen 

Törésmutató: közepes, 1,616-1,653, a környezetében előforduló ásványokénál általában 

valamivel kisebb 

Maximális interferenciaszín: I. sárga-narancssárga 

Kioltás: ferde, 3-42o. A megnyúlás irányában levő b kristálytani tengely és a β fő törésmutató 

mindössze 3-5o-ot zár be egymással, vagyis hosszirányban csaknem egyenesen olt ki. 

Optikai jelleg: negatív 

Főzónajelleg: változó; a megnyúlási irányban a β törésmutató van, ezért egy csiszolaton belül 

is jól megfigyelhető a változó főzónajelleg. 

Iker: nincs 

Zárvány: nem jellemző 

Egyéb:  

Átalakulás: ellenálló ásvány 

Genetika: szkarn kőzetekben 

 

Felismerés: A wollastonit nyúlt, oszlopos általában közel párhuzamosan köteges vagy 

sugaras megjelenésű, színtelen, közepes törésmutatójú, hosszirányban jól hasadó ásvány. I. 

rendű sárga-narancssárga interferenciaszínű, a megnyúlással párhuzamos metszetek kioltási 

szöge nagyon kicsi, vagyis ezek csaknem egyenesen oltanak ki. Nagyon jellemző a változó 

főzónajelleg, ami a köteges-sugaras megjelenése miatt egy csiszolatban is jól megfigyelhető. 

Emellett az optikai tengelysíkja a megnyúlásra merőleges. Kizárólag szkarn kőzetekben 

fordul elő, vagyis elsősorban Ca-Mg gazdag ásványokkal együtt jelenik meg. 

 

Elkülönítés: A wollastonit megjelenése alapján a tremolittal téveszthető össze elősorban. A 

tremolitnak azonban valamivel nagyobb a megnyúlás irányában a kioltási szöge (habár 

monoklin ásványként lehetnek egyenesen vagy közel egyenesen kioltó metszetei is), emellett 

a főzónajellege pozitív, míg a wollastonité változó. A tremolit optikai tengelysíkja a 

megnyúlással párhuzamos, a wollastonité merőleges. Esetenként a diopsziddal is 

összetéveszthető, de a diopszid zömök oszlopos, és a megnyúlással párhuzamosan a kioltási 



szöge nagyobb, valamint pozitív optikai jellegű. A hasonlóan nyúlt oszlopos és gyakran 

köteges megjelenésű sillimanit mindig egyenes kioltású és pozitív főzónajellegű. 

 

 

VEZUVIÁN 

Rendszer: tetragonális 

Hasadás: (100) és (110), mindkettő rossz inkább csak vastag repedések  

Alak, habitus, metszetek: Általában nagyméretű, zömök oszlopos, kissé nyúlt vagy közel 

izometrikus metszetek. Sajátalakú és szabálytalan alakú formában is megjelenhet. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen, de halvány barna, halvány sárga nagyon 

ritkán zöldes árnyalatban is megjelenhet. A jelentős ritkaföldfém tartalmú vezúvián közel 

opak is lehet. 

Törésmutató: nagy, 1,703-1,750  

Maximális interferenciaszín: I. rendű sötétszürke-szürke, de a nagyon kis kettőstörés és 

nagy diszperzió miatt általában rendellenes kék vagy barna. 

Kioltás: egyenes 

Optikai jelleg: negatív (nagyon ritkán pozitív) 

Főzónajelleg: negatív (közel izometrikus megjelenése miatt nem mérhető) 

Iker: nincs 

Zárvány: nem jellemző 

Egyéb: A színes változatok lehetnek zónásak. Két optikai tengelyű változata is ismert 

Átalakulás: Ellenálló ásvány, esetenként prehnitté átalakul 

Genetika: Elsősorban jellegzetes szkarnásvány. Emellett metaszomatikusan átalakult 

karbonátos kőzetekben, elvétve alkáli magmás kőzetekben is megjelenhet. 

 

Felismerés: Nagyméretű, közel izometrikus vagy zömök oszlopos, színtelen vagy elsősorban 

halványbarna, gyakran zónás, nagy törésmutatójú ásvány. Nagyon gyengén hasad, inkább 

csak repedezik. Nagyon kicsi a kettőstörése, elsőrendű sötétszürke, de általában rendellenes 

kék vagy barna az interferenciaszíne. Leggyakrabban szkarn kőzetekben fordul elő, vagyis 

elsősorban Ca-Mg gazdag ásványokkal együtt jelenik meg. 

 

Elkülönítés: A vezuvián elsősorban a grosszulár-andradit gránátokkal téveszthető össze. Az 

elkülönítést nehezíti, hogy a fenti gránátok szintén nagy törésmutatójúak, színük hasonló 

(színtelen vagy halványbarna), izometrikusak, és szintén sűrűn repedeznek, és ritkán lehetnek 

nagyon gyengén kettőstörők, ráadásul ugyancsak szkarn kőzetekben jelennek meg elsősorban. 

Az elkülönítés a vezuvián rendellenes interferenciaszíne alapján egyértelmű, ha megjelenik, 

emellett segíthet a gránát leggyakrabban izotróp megjelenése. A szintén hasonlóan 

rendellenes interferenciaszínű és nagy törésmutatójú zoizittól-klinozoizittól annak pozitív 

optikai jellege és valamivel nyúltabb alakja segít elkülöníteni. Az apatittól annak kisebb 

törésmutatója, valamint a vezuvián rendellenes interferenciaszíne alapján lehet elkülöníteni. 

Az andaluzit általában nyúltabb, a kettőstörése valamivel nagyobb, emellett negatív az optikai 

jellege. 

 

 

TALK 

Rendszer: monoklin (álhexagonális) 

Hasadás: (001) kitűnő, vékony egyenes, egymással párhuzamos vonalak a pikkelyekre 

merőleges metszeten, a pikkelyekkel párhuzamos metszeteken nem látható hasadás 



Alak, habitus, metszetek: pikkelyes, a pikkelyekre merőleges metszetek nyúltak és általában 

vékonyak, a pikkelyekkel párhuzamos metszetek közel izometrikusak. Általában tömegesen 

jelenik meg, ezért elsősorban szabálytalan vagy félig saját alakú metszetek a jellemzőek. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen 

Törésmutató: közepes, 1,539-1.596, vagyis a műgyantánál valamivel nagyobb. 

Maximális interferenciaszín: II. rendű zöldessárga – III. rendű sárga (A pikkellyel 

párhuzamos, 001 metszetek I. rendű szürkék!) 

Kioltás: egyenes, „mottled” (foltos) kioltás jellemző (a kioltási helyzetben, illetve attól 1-2 

fokkal elforgatva az ásvány felszíne nem egyenletes, hanem apró foltokra „esik szét”). 

Optikai jelleg: negatív 

Főzónajelleg: pozitív 

Iker: nincs 

Zárvány: nem jellemző 

Egyéb: Nagyon tiszta, „selymesen” fényes megjelenésű, hajladozó pikkelyek; Nagyon kicsi a 

2V-je. 

Átalakulás: nincs 

Genetika: Metaultrabázitokban, elsősorban talkpalában, amelyben uralkodó elegyrész, 

emellett kisebb mennyiségben kloritpalában vagy szerpentinitben fordul elő. 

 

Felismerés: A talk teljesen színtelen, közepes, de a műgyantáénál valamivel nagyobb  

törésmutatójú, harántmetszetben nyúlt, a pikkelyekkel párhuzamosan viszont izometrikus 

megjelenésű, leginkább halmazokban fordul elő. Hossziránnyal párhuzamosan kitűnően 

hasadó, egyenesen kioltó, nagy kettőstörésű, pozitív főzónajellegű és negatív optikai jellegű 

ásvány, a 2V értéke nagyon kicsi. A talkra a selymes fény, a hajladozó kristályok és a mottled 

kioltás nagyon jellemző. A nagy kettőstörése következtében a gyenge pszeudoabszorpciója 

gyakran megfigyelhető, emellett a halmazokban történt előfordulása miatt gyakran tarka 

interferenciaszínű szemcsék együttese szintén jellegzetes. 

 

Elkülönítés: A talk az ún. fehér csillámoktól (muszkovit, paragonit, fengit, pirofillit, stb.) 

nagyon nehezen különíthető el polarizációs mikroszkópban. Ezektől elsősorban a valamivel 

finomabb szemcseméret, jobban hajladozó megjelenés, selymesebb felszín mellett a 2V igen 

kis értéke alapján lehet bizonytalanul elkülöníteni. A genetika (metaultrabázit), illetve annak 

ásványtársulása (szerpentinásványok, klorit) szintén segíthet az azonosításban. 

 

 

GRAFIT 

Rendszer: hexagonális 

Hasadás: (0001) kitűnő 

Alak, habitus, metszetek: szabálytalan alakú halmazok 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: teljesen opak 

Törésmutató:  

Maximális interferenciaszín:  

Kioltás:  

Optikai jelleg:  

Főzónajelleg:  

Iker:  

Zárvány:  

Egyéb:  

Átalakulás: nincs 

Genetika: eredetileg szervesanyag-tartalmú metaüledékekben. 



 

Felismerés: A grafit teljesen opak, szabálytalan alakú, a jó transzlációja és nagyon kis 

keménysége miatt elmosódott-elkenődött szélű halmazokban jelenik meg a metamorf 

kőzetekben.  

Elkülönítés: A többi opak ásványtól a nem határozott, elkenődött szegélyű megjelenés 

alapján viszonylag egyszerűen elkülöníthető.   

 

 

 

METAMORF ÁSVÁNYOK 2. (magmás kőzeteknél már 

tárgyalt, metamorf környezetben jellegzetes ásványok) 

 

Az alábbiakban azokat a metamorf kőzetekben gyakran vagy jelentős mennyiségben 

előforduló ásványokat tárgyaljuk, amelyeket a magmás kőzeteknél már részletesen leírtunk. A 

tárgyalás során a piroxének és amfibolok esetében a metamorf kőzetekben előforduló 

változatokat részletesen tárgyaljuk. A többi esetben nagyrészt a magmás kőzeteknél szereplő 

leírásokat átvettük, illetve a metamorf kőzetekben való jellegzetes tulajdonságokkal 

egészítettük ki. Minden ásvány esetében a genetika alcímnél a metamorf kőzetképződési 

viszonyokat tárgyaljuk. Egyes esetekben (gránátok, albit, egyéb földpátok, csak a metamorf 

környezetben történt speciális tulajdonságokat emeljük ki és tárgyaljuk). 

 

 

PIROXÉNEK: Diopszid-hedenbergit, omfacit 

Metamorf kőzetekben a diopszid-hedenbergit valamint az omfacit képződik. Az alábbiakban 

ezek tulajdonságait foglaljuk össze. 

Rendszer: monoklin 

Hasadás: (110) jó emellett egyes változataiban egyéb hasadás is megjelenhet. A hasadás a 

megnyúlással párhuzamos. A megnyúlásra merőleges metszeteken az 110 és az 110 

hasadások által bezárt szög közel merőleges (86-87o). 

Alak, habitus, metszetek: általában zömök oszloposak, ennélfogva metszeteik többé-kevésbé 

megnyúlt közel téglalap alakúak, a megnyúlásra merőlegesen nyolcszög alakúak, 

izometrikusak. Metamorf kőzetekben általában tömegesen fordulnak elő, ennélfogva 

elsősorban félig sajátalakú formában jelennek meg. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: a diopszid színtelen, a hedenbergit (a Fe-

tartalmának növekedésével) egyre erőteljesebben zöld pleokroós. Az omfacit a Fe-tartalmától 

függően halványzöld, esetleg középzöld gyenge pleokroizmussal. 

Törésmutató: nagy, diopszid-hedenbergit: 1,664-1,757 (a Fe-tartalom beépülésével 

növekszik); omfacit: 1,662-1,718 

Maximális interferenciaszín: II. rendű sárgászöld (diopszid) – I. rendű vörös (hedenbergit), 

I. rendű vörös – II. rendű sárga (omfacit) 

Kioltás: általában erősen ferde, a (010) lapon észlelhető, jellemző γ/c kioltási szög a diopszid-

hedenbergit sorban 38-48o,(a Fe-tartalom növekedésével nő), az omfacit esetében 

leggyakrabban 36-43o, 

Optikai jelleg: pozitív 

Főzónajelleg: a nagy, megnyúlási iránytól 40-45o-ban eső α és γ irány miatt nem mérhető 

Iker: elsősorban a diopszid-hedenbergit esetében előfordulhat (100) szerint kialakult kettős, 

esetleg kevés ikertagból álló poliszintetikus ikresedés. 

Zárvány: Előfordulhat, de nem jellemző 

Egyéb:  



Átalakulás: leggyakoribb átalakulási termékeik a klorit, az agyagásvány valamint a 

metamorfózis fokának a csökkenésével az amfibol. A nyomástól függően az amfibol 

zöldamfibollá (kisebb nyomáson) vagy glaukofánná (nagyobb nyomáson) alakulhat 

Genetika: A diopszid és a hedenbergit szkarnkőzetekben, az omfacit eklogitban fordul elő. 

 

Felismerés: Általában zömök oszlopos megjelenésűek, nagy törésmutatójú, színtelen vagy 

halvány-közepesen zöld pleokroós, zömében erősen ferdén kioltó, hosszirányban jól hasadó, 

viszonylag nagy kettőstörő ásványok. Ez utóbbi tulajdonságuk miatt egy csiszolatban 

változatos interferenciaszínű metszetek formájában jelenhetnek meg. A harántmetszetük 

jellegzetesen izometrikus, nyolcszög alakú, és a hasadások által bezárt szög közel merőleges. 

 

Elkülönítés: A metamorf kőzetekben előforduló monoklin piroxének elsősorban az olivinnel 

téveszthetők össze, de az olivin egyenesen olt ki, illetve, ha a piroxén pleokroós, akkor 

egyértelműen elkülöníthető a teljesen színtelen olivintől. Az omfacit a többi, zöld 

pleokroizmusú piroxéntől mikroszkópban szinte elkülöníthetetlen, ugyanakkor a jellegzetes 

megjelenése (eklogitban) és ezáltal az ásványtársulása (elsősorban piropos-almandinos gránát 

és rutil) alapján jól meghatározható. A diopszid hedenbergit elsősorban nagy Ca-tartalmú 

szilikátásványokkal együtt (grosszuláros-andraditos gránát, vezuvián, wollastonit, epidot), 

illetve kalcit fordul elő Az amfibolok általában nyúltabbak és lényegesen erősebb, illetve 

gyakran eltérő színű a pleokroizmusuk, valamint a harántmetszeteken megfigyelhető 

hasadások szöge közel 120o. 

 

 

AMFIBOLOK: tremolit-aktinolit, glaukofán-crossit, (zöldamfibol) 

Ebben a részben a metamorf kőzetekben előforduló gyakori amfibolváltozatok tulajdonságait 

tárgyaljuk, vagyis a tremolit-aktinolitot és a glaukofán-crossitot. A metamorf kőzetekben 

előforduló hornblende (elsősorban zöldamfibol) változatok tulajdonságai megegyeznek a 

magmás kőzetekében előforduló hornblendéjével. 

Rendszer: monoklin 

Hasadás: (110) kitűnő; emellett egyes változatokban ritkán más hasadás is felléphet. A 

hasadás a megnyúlással párhuzamos. A megnyúlásra merőleges metszeteken az (110) és az 

(110) hasadások által bezárt szög tompaszög, közel 124o. 

Alak, habitus, metszetek: nyúlt oszlopos, a tremolit-aktinolit változatok gyakran tűs, sőt 

szálasak is lehetnek. A metszetek ennélfogva többé-kevésbé nyúlt téglalap alakúak, a 

harántmetszet kissé lapított hatszög vagy rombusz alakú. Metamorf kőzetekben gyakori a 

megnyúlásukkal a palássági síkkal közel párhuzamos elrendeződésű tömeges megjelenésű 

amfibolkristályok. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: a tremolit kivételével, amely színtelen általában 

erősen pleokroós. Az aktinolit zöld-kékeszöld (a Fe-tartalom növekedésével a szín sötétedik, a 

pleokroizmus erősödik), a glaukofán kék-ibolyakék, a crossit igen erősen pleokroós 

zöldeskék. 

Törésmutató: nagy-nagyon nagy, 1,60-1,71 közötti (tremolit-aktinolit), 1,59-1,70 (glaukofán-

crossit), az összetételtől függően változik. 

Maximális interferenciaszín: I. rendű vörös - II. rendű kék; a Fe-tartalom növekedésével 

csökken. 

Kioltás: ferde, a megnyúlással párhuzamos metszetekben, a (010) lapon észlelhető, jellemző 

γ/c kioltási szög tremolit esetében 17-21o, az aktinolit esetében 10-17o, a glaukofán esetében 

6-9o, a crossit esetében a megnyúlás irányában a β törésmutató esik, a (010) lapon a β /c 8-

10o. 

Optikai jelleg: minden változat esetében negatív 



Főzónajelleg: a tremolit-aktimolit sorban, valamint a glaukofáné pozitív, a crossité a 

megnyúlás irányában a β törésmutató esik, ezért változó 

Iker:  

Zárvány: nem jellemző 

Egyéb:  

Átalakulás: a tárgyalt amfibolok közül a tremolit-aktinolit változatok elsősorban klorittá, 

illetve Mg-tartalmú ásványokká (talk, illetve szerpentinit) alakulhatnak át, emellett klorit, 

epidot és kalcit halmaza képződhet belőlük; a glaukofán éss a crossit kloritból, epidotból, 

albitból és hematitból álló halmazzá alakulhat át. Emellett a glaukofán a nyomáscsökkenés 

hatására, a szegélyén aktinolittá alakulhat. 

Genetika: A tremolit-aktinolit kisfokú metamorfitokban, elsősorban metabázitokban gyakori 

ásvány. Nagyon gyakori az egykori magmás klinopiroxének tremolittá, illetve aktinolittá 

alakulása a kisfokú metamorfózis során. Emellett kis hőmérsékletű szkarnban szintén 

megjelenhet. A glaukofán és a crossit kisfokú (550oC alatt stabilak), nagy nyomású 

metamorfitokban (kékpala fácies) képződik. Ritkábban Na-metaszomatózis hatására, kisebb 

nyomáson is kialakulhat. 

 

Felismerés: A tremolit-aktinolit változatok erősen nyúlt oszlopos-tűs, esetenként szálas 

megjelenésű színtelen (tremolit) vagy zöld-kékeszöld, erősen pleokroós (aktinolit) ásvány. A 

szemcsék általában foszlányos vagy hegyes elvégződésűek. Keresztezett nikolokkal a 

megnyúlással párhuzamosan viszonylag kis kioltási szögűek, az I. vörös-II.rendű kék 

maximális interferenciaszín miatt a különböző orientációjú szemcsék változatos 

interferenciaszínt mutatnak, főzónajellegük pozitív. 

A glaukofán s a crossit jellegzetes kék-ibolyáskék (glaukofán), illetve igen erős zöldeskék 

(crossit) pleukroizmusáról, nyúlt oszlopos megjelenéséről ismerhető fel. A jellegzetes kékes 

pleokroizmus az inteferenciaszínét gyakran elfedi. A glaukofán a legtöbb amfiboléhoz 

hasonlóan pozitív főzónajellegű, viszont a crossit változó főzónajellege nagyon jellegzetes. 

A metamorf kőzetekben képződő zöldamfibol jellemzői a magmás kőzeteknél leírt zöld 

pleokroizmusú hornblende változatokével azonos. 

 

Elkülönítés: A metamorf kőzetekben előforduló, a hornblende csoportban tartozó 

zöldamfiboltól az aktinolit csak nagyon nehezen különíthető el. Ebben segíthet az aktinolit 

erőteljesebben zöld-kékeszöld pleokroizmusa, illetve a megnyúlás irányában 20o alatti kioltási 

szöge segíthet. Emellett az ásványtársulás szintén segít az elkülönítésben, a plagioklászok 

közül az aktinolit albittal, a zöldamfibol oligoklászos-amdezines összetételű plagioklásszal 

fordul elő. (Az egyéb ásványokkal történő elkülönítés leírását ld a magmás amfibolok 

leíárásánál). A glaukofán és a crossit a jellegzetes kék-zöldeskék pleokroizmusukról általában 

egyértelműen felismerhetőek, más, kék színű alkáli amfiboloktól elsősorban az 

ásványtársulásuk alapján azonosíthatók. A kék turmalintól annak inverz pleokroizmusa 

valymint az amfibol hosszirányú kitűnő hasadása alapján különíthető el.  

 

 

EPIDOT-CSOPORT: zoizit-klinozoizit-epidot 

Az epidot csoport ásványainak metamorf kőzetekben történő megjelenése sok tekintetben 

hasonló a magmás kőzetekben való előfordulásukéhoz, de sokkal gyakoribb és általában 

lényegesen jelentősebb mennyiségben jelenik meg. 

Rendszer: monoklin (epidot, klinozoizit) vagy rombos (zoizit)  

Hasadás: (001), vagyis a megnyúlással párhuzamosan jó, de magmás kőzetekben előforduló 

epidot csoportbeli ásványoknál nem figyelhető meg. 



Alak, habitus, metszetei: metamorf kőzetekben egyrészt rosszul kristályos, nagyon 

finomszemcsés aggregátumok formájában jelenik meg, de a jól kristályos, oszlopos 

megjelenésű változatok is gyakoriak. Ez utóbbi esetben általában kissé nyúlt szemcsék 

formájában jelenik meg. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: halvány citromsárga, gyengén pelokrooós (epidot), 

illetve színtelen (zoizit-klinozoizit). 

Törésmutató: nagy-nagyon nagy, 1,670-1,734 

Maximális interferenciaszín: összetételtől függően változó, I. rendű szürkétől a II. rendű 

zöldessárgáig. ). Jellemző rá, hogy egy szemcsén belül is változik a Fe-tartalom egyenlőtlen 

eloszlása következtében. Az I. rendű szürke változatok rendszerint rendellenes kék, ritkábban 

barna interferenciaszínűek. 

Kioltás: a megnyúlással párhuzamos szemcséken egyenes, azokra merőlegesen ferde 

(magmás kőzetekben ritkán látható)  

Optikai jelleg: kéttengelyű negatív (F-dús, elsősorban epidot), illetve pozitív (Fe-szegény, 

klinozoizit-zoizit) 

Főzónajelleg: általában egy csiszolaton belül is változó, mivel a megnyúlás irányában a β 

(közepes) törésmutató van. 

Iker: 

Zárvány: 

Egyéb: 

Genetika: Ca tartalmú ásványok átalakulásával képződik. Két jellegzetes képződése a bázisos 

plagioklászok saussuritesedése, valamint a Ca-tartalmú színes elegyrészek zöldkövesedése 

során történik, mindkettő kisfokú metamorfitokban, illetve hidrotermális átalakulások során 

képződhet. Emellett az epidot nagyon gyakori kis hőmérsékletű szkarnokban is gyakran 

megjelenik, néha tömegesen. A zoizit-klinozoizit nagynyomáson is stabil, így a 

kishőmérsékletű eklogitokban is megjelenhet (illógazdag környezetben) 

 

Felismerés: Ááltalában nagyon nagy törésmutatójú, halvány színű vagy színtelen, rosszul 

kristályos, xenomorf szemcsehalmazokat vagy jól kritályos, oszlopos ásványokat alkot, 

amelyek közül ha az epidotból áll, az interferenciaszíne tarka, ha zoizit-klinozoizit alkotja, 

akkor rendellenes kék vagy I. rendű szürke az interferenciaszíne.  

 

Elkülönítés: A jól kristályos epidot a monoklin piroxénekkel téveszthető össze elsősorban. A 

monoklin piroxének azonban jobban kristályosak, az epidotra sokkal inkább jellemző az 

aggregátumokban való megjelenés. A nyúlt metszetek esetében az epidot kioltása egyenes, a 

monoklin piroxéneké ferde. Az epidot interferenciaszíne egy szemcsén belül is változó.  

 

 

SZERPENTINÁSVÁNYOK 

A szerpentinásványok között kőzetalkotóként elsősorban a krizotil, az antigorit és ritkábban a 

lizardit fordul elő. 

Rendszer: monoklin, illetve rombos 

Hasadás: az antigorit (001) szerint kitűnően hasad, a másik két változat esetében a hasadás 

nem figyelhető meg. 

Alak, habitus, metszetei: Az antigorit pikkelyes, a krizotil szálas, a lizardit nagyon 

finomszemcsés, pikkelyes.  Magmás ásványok helyén, a metamorfózis során általában 

tömegesen képződik 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen, ritkán halványzöld, gyengén pleokrooós 

Törésmutató: közepes, a kanadabalzsaménál/műgyantáénál általában nagyobb, 1,532-1,584 

Maximális interferenciaszín: általában I. rendű szürke, ritkábban I. rendű vörösig felmehet  



Kioltás: egyenes vagy ferde 

Optikai jelleg: változó 

Főzónajelleg: változó 

Iker: 

Zárvány: 

Egyéb: 

Genetika: Nagy Mg-tartalmú elegyrészekből, olivinből vagy rombos piroxénből, azok helyén 

képződik mintegy 400-500oC hőmérsékleten vagy valamivel az alatt. A krizotil általában 

valamivel kisebb hőmérsékleten képződik, mint az antigorit. 

 

Felismerés: Színtelen, esetleg nagyon halványzöld, szálas vagy pikkelyes megjelenésű, kis 

kettőstörésű, de nem rendellenes interferenciaszínű, olivin vagy rombos piroxén helyén 

tömegesen képződő ásvány.  

 

Elkülönítés: Leginkább klorittal téveszthető össze. A klorit azonban gyakrabban és erősebben 

zöld, és nagyon gyakran rendellenes kék vagy barna interferenciaszínű. Az elkülönítésben 

segíthet, hogy a klorit elsősorban biotit, amfibol vagy monoklin piroxén helyén, azokból 

képződik, míg a szerpentinásványok olivin vagy rombos piroxén helyén alakulnak ki. A 

színtelen vagy halványzöld, nem rendellenes interferenciaszínű klorittól csak műszeres 

vizsgálatokkal különíthető el. 

 

 

KLORIT-CSOPORT 

A klorit csoportba nagyon sok ásvány tartozik, melyek egymástól való elkülönítése nem 

mindig lehetséges polarizációs mikroszkóppal. Az alábbiakban a kloritcsoportra egységesen 

jellemző tulajdonságokat foglaljuk össze röviden. 

Rendszer: monoklin, álhexagonális 

Hasadás: (001) kitűnő 

Alak, habitus, metszetei: változatos, gyakran pikkelyes, szálas, ennek megfelelően nyúlt, 

vékony, szálas-köteges metszetek, illetve izometrikus, esetenként hatszöges metszetei 

lehetnek. Elsődleges ásványok helyén, általában tömegesen képződik. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: halvány-középzöld, gyengén-közepesen pleokroós, 

a Mg-gazdag, Fe-szegény változatok színtelenek. Jelentős Mn vagy Ti tartalom a zöldtől 

eltérő színt eredményezhet.  

Törésmutató: közepes, a kanadabalzsaménál/műgyantáénál nagyobb, 1,550-1,700 

Maximális interferenciaszín: általában I. rendű szürke, de nagyon gyakran rendellenes kék, 

illetve barna. Ritkán nagyobb, maximálisan I. rendű vörös. Megjegyzés: a pikkelyes 

megjelenésű klorit pikkelyekkel párhuzamos metszetei a nagyon kis kettőstörés 

következtében nagyon sötétek, csaknem izotrópok. 

Kioltás: egyenes esetleg néhány fok 

Optikai jelleg: változó 

Főzónajelleg: változó 

Megjegyzés: az optikai és főzónajelleg általában ellentétes. 

Iker: nincs 

Zárvány: nincs 

Egyéb: a rendellenes interferenciaszín nagyon jellemző 

Genetika: Kisfokú metamorfitokban általánosan elterjedt, legnagyobb mennyiségben a 

kloritpalában jelenik meg Fe- és Mg-tartalmú ásványok, elsősorban biotit, amfibol, monoklin 

piroxének, gránát, illetve neutrális-bázisos kőzetüveg átalakulása során keletkezik elsősorban. 

 



Felismerés: Szabálytalan alakú, halványzöld-középzöld, közepes törésmutatójú, nagyon kis 

kettőstörésű, rendellenes interferenciaszínű, másodlagos helyzetű ásvány 

 

Elkülönítés: A kőzetalkotó ásványok közül a zöld pleokroizmus együtt a rendellenes 

interferenciaszín megjelenése alapján elkülöníthető. A másodlagos elegyrészek közül a 

szerpentinásványokkal téveszthető össze leginkább, az elkülönítés a klorit zöld pleokroizmusa 

és rendellenes interferenciaszíne alapján lehetséges. Az esetlegesen előforduló színtelen 

klorit, amely nem rendellenes interferenciaszínű, mikroszkópban nem különíthető el a 

szerpentinásványoktól, ez esetben műszeres vizsgálatokra van szükség. A szintén rendellenes 

interferenciaszínű ásványok közül a zoizit-klinozoizittől a kisebb törésmutató és a zöld 

pleokroizmus alapján egyértelműen különbözik. 

 

 

RUTIL 

Rendszer: tetragonális 

Hasadás: (110) és (100) szerint, de magmás kőzetben nem figyelhető meg a kis 

szemcseméret miatt. 

Alak, habitus, metszetei: kis vagy közepes méretű, zömök oszlopos. Metszetei szintén 

zömök téglalap alakúak, a harántmetszetek négy esetleg nyolcszög alakúak. Legtöbbször 

sajátalakú vagy félig sajátalakú. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: sötét szürkésbarna, barna, pelokroizmusa azonban 

gyenge vagy egyáltalán nem látszik 

Törésmutató: nagyon nagy, 2,605-2,903 

Maximális interferenciaszín: nagyon magasrendű fehér, a kőzetalkotó ásványok közül a 

legmagasabb. Ezt azonban a saját színe elfedi. 

Kioltás: egyenes 

Optikai jelleg: egytengelyű pozitív (mérete miatt nem mérhető) 

Főzónajelleg: pozitív (de nem mérhető) 

Iker: vékonycsiszolatban általában nem figyelhető meg 

Zárvány: nincs 

Egyéb: 

Átalakulás: nagyon ellenálló ásvány, retrográd metamorfózisa során titanittá alakul, nagyon 

gyakori a rutil magból és titanit szegélyből álló egyedek. 

Genetika: Metamorf kőzetekben elsősorban a nagynyomású metamorfitokban, eklogitban 

közönséges elegyrész. 

 

Felismerés: Nagyon nagy törésmutatója és kettőstörése, barna színe, egyenes kioltása alapján 

egyértelműen elkülöníthető. Esetenként teljesen opak megjelenésű, ilyen esetben nem 

ismerhető fel polarizációs mikroszkóppal. 

 

Elkülönítés: A titanittól az alakja és az egyenes kioltása alapján különíthető el. A cirkontól a 

barna színe és még nagyobb törésmutatója, valamint kettőstörése alapján különböztethető 

meg. Más TiO2 változatoktól (brookit, anatáz) csak nehezen vagy egyáltalán nem különíthető 

el mikroszkópban. 

 

GRÁNÁTOK: grosszulár-andradit, uvarovit, pirop gazdag almandin 

A metamorf kőzetekben a gránátok lényegesen elterjedtebbek, mint a magmás kőzetekben, és 

összetételük is általában más. Metamorf kőzetekben a hidrogrosszulár-grosszulár-andradit 

(ritkán az uvarovit), emellett a piropban vagy spessartinban gazdag almandin változatok, 

valamint az almandin gazdag változatok fordulnak elő. A jellegzetességeik a szín kivételével 



megegyeznek a magmás kőzetekénél leírtakkal. A különbségeket, illetve a metamorf 

változatokban előforduló egyéb sajátosságokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

Vékonycsiszolatban a grosszulár teljesen színtelen, az andradit – a Fe-tartalmától függően – 

erőteljesebben barna színű. Az uvarovit zöld, a piropban gazdag almandin változatok csaknem 

színtelenek esetleg nagyon halvány rózsaszínűek. Az ugrandit sor gránátjai esetenként 

lehetnek nagyon gyengén kettőstörőek. Nagy-nagyon nagy törésmutatójúak (1,72-2,00), ezen 

belül a legkisebb törésmutatójú a grosszulár-hidrogrosszulár, a legnagyobb az andradit. A 

gránátok metamorf kőzetekben igen gyakran zónásak.  

Genetika: Az almandinban gazdag változatok granulitban, a piropban gazdag almandin 

változatok az eklogitban fordulnak elő. Nagyon ritka a szinte tisztán pirop, ami a nagyon nagy 

nyomáson képződött fehérpalákban jelenik meg. A spessartin gazdag változatok a 

legalacsonyabb hőmérsékleten képződött metamorf gránát változatok, a zöldpala fácies 

legfelső részében. A grosszulár-andradit és a ritka uvarovit a szkarn kőzetek jellegzetes 

gránátváltozatai. Hidrogrosszulár a metamorfizált vagy metaszomatikusan átalakult karbonát 

gazdag kőzetekben, emellett átalakult gabbroidális kőzetekben, valamint a rodingitben fordul 

elő. 

 

 

FÖLDPÁTOK,  elsősorban ALBIT 

A földpátok metamorf kőzetekben zömök táblás-zömök oszlopos megjelenésűek. A jellemző 

ikresedés megjelenése ritkább, mint a magmás kőzetek esetében, főleg a kisebb metamorf 

fokon átkristályosodott földpátok esetében ritka. Ennek megfelelően a kisfokú metamorf 

kőzetekben gyakran előforduló albit és kvarc elkülönítése, különösen, ha az elegyrészek 

finomszemcsések, gyakran problémás lehet. Egyértelműen elkülöníthetők, ha az albit 

hasadása megjelenik, de sokszor a finom szemcseméret miatt ez nem mindig valósul meg. 

Ugyancsak egyértelmű, ha az albit ikresedik, azonban ez is ritka. Segíthet, hogy az albit 

törésmutatója a kvarcénál valamivel kisebb (az albité a kanadabalzsamnál/műgyantánál is 

kisebb törésmutatójú, a kvarcé nagyobb), de ez csak akkor figyelhető meg, ha az 

ásványszemcsék a beágyazó anyaggal közvetlenül érintkeznek. Tengelykép alapján a kvarc az 

albittól egyértelműen elkülöníthető, hacsak a nagyon finom szemcseméret miatt a tengelykép 

készítése nem lehetséges. Az elkülönítésben segíthet, hogy a kvarc hullámos kioltása 

erőteljesebb és gyakoribb, mint az albité. 

Genetika: A metamorf kőzetekben a földpátok közül a kisfokú metamorfitokban (zöldpala-, 

zöldpala alatti és kékpala fácies) az albit jelenik meg. A plagioklászsor Ca-ban gazdagabb 

tagjai az amfibolit fáciestől kezdődően a nagyobb metamorf fokú kőzetekben képződnek, a 

hőmérséklet növekedésével a Ca-tartalom nől. A káliföldpátok elsősorban a nagyfokú (gneisz, 

granulit) metamorfitokban fordulnak elő. 

 

 

OLIVIN 

Genetika: Az olivin metamorf kőzetekben kizárólag forsterites összetételben, egyrészt nagy 

hőmérsékletű karbonátos kontakt kőzetekben (szkarn) képződik, másrészt ultrabázisos 

összetételű, igen nagy hőmérsékleten újra átkristályosodott kőzetekben jelenik meg. 

 



 

ÜLEDÉKES ÁSVÁNYOK 

 

GIPSZ 

Rendszer: monoklin 

Hasadás: (010) kitűnő, (100) jó 

Alak, habitus, metszetek: Táblás megjelenésű, esetenként léces, illetve – ha tömeges vagy 

anhidritből átalakulási termék – akkor szabálytalan alakú. Szálas változatai is előfordulnak. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen 

Törésmutató: kicsi, 1,519-1,531, vagyis a műgyantánál kisebb 

Maximális interferenciaszín: I. rendű szürke 

Kioltás: ferde, viszonylag nagy 

Optikai jelleg: pozitív 

Főzónajelleg: nem értelmezhető (a kioltási szögek 45o körüliek) 

Iker: (100) szerinti kéttagú, kőzetalkotóként csak ritkán figyelhető meg 

Zárvány: általában sok, apró, elsősorban agyagásvány, szerves anyag, kvarc, kalcit vagy 

dolomit 

Egyéb: gyakoriak a görbült kristályok 

Átalakulás: vízvesztéssel bassanittá (CaSO4*0,5 H2O) majd anhidritté alakulhat 

Genetika: sókőzetekben, uralkodóan gipszkőzetben, de gyakori anhidritben is. Emellett egyes 

pelites vagy karbonátos kőzetekben megjelenhet. Fumarolákból szintén kiválhat. Egyes 

szulfidok, leggyakrabban pirit mállása során szintén keletkezik. 

 

Felismerés: Általában tömegesen előforduló, leggyakrabban szabálytalan alakú nyúlt, 

színtelen, jól hasadó, a műgyantánál/kanadabalzsamnál kisebb törésmutatójú, keresztezett 

nikolokkal elsőrendű szürke interferenciaszínű ásvány, amely leginkább más sóásványokkal 

(anhidrit, kősó), emellett kalcittal vagy dolomittal társul. Gyakran hajladozó, hullámos 

kioltású. 

 

Elkülönítés: A gipsz leginkább egyes zeolitfélékkel téveszthető össze, de a zeolitok általában 

legalább két irányban hasadnak, emellett a zeolitok ásványtársulása teljesen eltér a gipszétől. 

 

 

ANHIDRIT 

Rendszer: rombos 

Hasadás: (001) és (100) kitűnő, (010) jó – a legtöbb metszetben jellemző az egymásra 

merőleges vékony, párhuzamos hasadási vonalak jelenléte 

Alak, habitus, metszetek: csaknem kocka alakú, metszetei általában zömök téglalap alakúak, 

de a tömeges szabálytalan, közel izometrikus, illetve néha szálas formában is megjelenik. 

Szín/pleokroizmus vékonycsiszolatban: színtelen 

Törésmutató: közepes, 1,569-1,618 

Maximális interferenciaszín: III. rendű kék-zöld 

Kioltás: egyenes 

Optikai jelleg: pozitív 

Főzónajelleg: pozitív, de nehezen mérhető a nagyon zömök megjelenése miatt 

Iker: kettős vagy néha lamellás (101) szerint, ritka 

Zárvány: nem jellemző 

Egyéb:  

Átalakulás: vízfelvétellel gipsszé 



Genetika: Sókőzetekben, elsősorban az anhidrit kőzetben uralkodó elegyrész, emellett 

gipszkőzetben vagy kősóban is megtalálható. Szulfidok mállása során is keletkezik, továbbá 

fumarolákból is kiválhat. 

 

Felismerés: Leginkább tömegesen előforduló, de akkor is közel négyzet-zömök téglalap 

alakú metszeteket alkotó, színtelen, egymást merőlegesen metsző jó-kitűnő hasadást mutató, a 

műgyantánál valamivel nagyobb törésmutatójú, tarka interferenciaszínű szemcsékből álló 

ásványegyüttesként jelenik meg. A nagy kettőstöréséből adódóan nagyon gyenge 

pszeudoabszorpció esetenként megfigyelhető 

 

Elkülönítés: Az anhidrit a kalcittal téveszthető össze elsősorban, de a kalcit hasadási 

nyomvonalai nem merőlegesek egymásra, valamint lényegesen nagyobb, magasrendű az 

interferenciaszíne. A hasonló barit és cölesztin kettőstörése lényegesen kisebb. A gipsztől a 

kisebb törésmutató, valamint az anhidrit lényegesen nagyobb kettőstörése segít az 

elkülönítésben. 

 


