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E L Ő S Z Ó .

Ezennel útadóm ;i term észetrajz vezérfonala
czimü munkácskámnak [II. részét ,,az á s v á n y t a n t “ 
a t. ez. közönségnek és illetőleg közvetlen az iskolának. 
Szíveskedjenek ezt is oly kegyes elnézéssel fogadni, mint 
állat- és növénytanomat.

Igyekezetem itt is oda Volt^rányozva, hogy a tár
gyat a tudomány színvonalán világosan, a tanuló korához 
mért és könnyen érthető modorban adjam elő. — Meny
nyire értem el ezen minden tankönyv főkellékét, azt ítél
jék meg az illető szakférfiak.

r
En az iskola érdekében különösen kérem tisztelt ta

nártársaimat szíveskedjenek nmnkácskámat teljes figyel
mükre méltatni, mert szakavatott baráti tanácsaikkal élve 
szándékom müvemet oly tankönyvvé alakítani, mely az 
igényeknek lehetőleg tökéletesen megfeleljen.

Az ásványtan kidolgozásánál Naumann, Leonhard, 
Kobell, Quenstedt, Tschermak és Szabó József tanköny
vét használtam.



Végre még S z a m o s i  J á n o s  tanár urnák baráti 
jobbomat nyújtva köszönetét mondok szives készsé
géért. melylyel ezen részben is a nyelvhibákat kija
vította.

Budán az 18G5. év augusztus 10-ik napján.

fir iesch  János.



Az ásvány és az ásványtan fogalma.

A szervetlen terményeket a mennyiben azok földünk kérgét 
képezik ásványoknak (Mineralien) nevezzük.

Az ásványokkal foglalkozó tudományok nevezetesen : az ás
ványtan (Mineralogie), a földisme (Geognosie) és a földtan (Geo
logie).

Az ásványtan az egyszerű azaz tömegükben egynemű ásvá
nyokat tanítja megismerni, megkülönböztetni, megnevezni, elren
dezni és leírni.

A földismének és a földtannak tárgyát mind az egyszerű ás
ványok mind pedig ezeknek összehalmozása és i legyülése által ké" 
pezett, keverékek úgynevezett sziklafajok·, kőzetek (Gesteine, Fels
arten) képezik; még pedig a jöhlisme. vizsgálja őket azon viszo

nyokra nézve, melyekben a természetben előfordulnak , a földtan 
ellenben szól keletkezési módjukról s változásaikról.

Hogy az ásványok nagy számát megkülönböztethessük, szük
séges azoknak tulajdonságait ismernünk.

I. Á l t a l á n o s  á s v á n y t «  n.

Az ásványok tulajdonságairól.
A ásványok tulajdonságai háromfélék :
1. alakiak (morphologische),
2. természettan iák (physikalische), 

vegytaniak (chemische).
Az alaki tulajdonságok az ásvány alakjára vonatkoznak; tér- 

mészettaniak azok, melyeket az ásványon eredeti állapotában észle
lünk, t. i. a nélkül, hogy azt állományában változtatnánk (szin, ke
ménység, karcz, tömöttség stb.); az ásvány vegytani tulajdonságai-
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nak pedig azokat nevezzük, melleket csak akkor észlelhetünk, ha 
az ásvány állományában (hőség, sav behatása által stb.) változást 
szenved.

Az ásványok alaki tulajdonságairól.
Valamely test szemlélésénél legeslegelőször annak alakja öt- 

Ük szemünkbe.
Legtöbb ásvány és általában legtöbb anyag szilárd, eredeti 

állapotában pedig többször oly alakban tűnik elünkbe, mely sik 
lapoktól van határolva és az illető állomány lényegéhez tartozik.

Ilyen, az anyag lényegével összfüggö, sik lapoktól környe
zett, szabályos alakú testeket jegeczeknek, kristályoknak (Krystalle) 
nevezzük.

Bizonyára láttak már mindnyájan konyhasókoczkákat. Ezek sik la
poktól vannak környezve. Valahányszor a konyhasónak sik lapoktól kör
nyezett alakjaira akadunk, mindig koczkák. A koczkaalak tehát a kony
hasó légtynychez tartozik, a konyliasókoczkák jegeczek. Ugyanazt látjuk a 
kandiszczukornál (Kandelzucker), melyet ismét mindig bizonyos és ugyan
azon alakban találunk, azon alak tehát a czukorállomány lényegéhez tarto
zik, és az azon alakkal bíró testek czukorjegeczek. Ha most a czukorjege- 
czet koczka alakra csiszolnánk, az igy keletkezett kandiszkoczka nem jegecz, 
minthogy alakja nem eredeti, sem pedig nem lényeges alakja a czukorállo- 
mánynak. Ha végre e két koczkát összehasonlítjuk, többek közt találni fog
juk, hogy ha a konyhasó jegeczre gyengén ütünk, az apró koczkákra esik 
szét, és pedig úgy, hogy az újonnan keletkezett lapok az eredeti, a nagy 
koczkán lévőkkel egyenközüek ; a kandiszkoczkánál ellenben ezen eset nem 
adná magát elő, legfeljebb egy irányban volna lemezekre hasítható, mint
hogy az eredeti jegecz csakis egyik lapjával párhuzamosan hasítható.

Látjuk tehát, hogy az á/jegeczeket, melyek szintén előfordulnak a 
természetben a valódiaktól meg lehet különböztetni, és hogy a valódi jegeczek- 
nél a hasadás az alakkal összefüggésben van. De mit a hasadásról mon
dottuk, az még sok egyéb tulajdonságról is áll. A jegeczekről tehát csak 
akkor lesz fogalmunk, ha alakjaikon kívül még egyéb tulajdonságait (ter- 
mészettani, vegytani) is pontosan tanulmányozzuk.

A jegeczalakokat és azok egymás közti viszonyait tárgyalja 
a jegeczisme vagy krystálytan (Krystallographie).

A görög szó κρύσταλλος annyit jelent mint jég v. jéghez hasonló a 
milyennek nevezték a görögök a hegyi jegőczöt.

A jegeczeket mint tökéletesen kifejlődött ásványokat egyen
ként véve is meglehet határozni, s ez önállóság végett s minthogy 
a jegeczalakkal a többi tulajdonságok is szoros összefüggésben van
nak egyéneknek (Individuen) is nevezzük.
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A jege ezek azonban nem annyira gyakoriak, igen sok szilárd 
test apró jcgeczszemcséknek halmazata, melyek semmiféle szabá
lyos alakot nem mutatnak mint péld. a süvegezukor. Itt ott ugyan 
csillog egy sík lap, de jegeczalakot megkülönböztetni nem lehet. 
Ezen szemcsék nyomorék jegeczeknek mondhatók, minthogy sza
bad kiképzödésökben gátoltattak. Ilynemű testeket, melyeken csak 
a jegeczedésnek nyomát találjuk jegeczeseknek (krystallinisch) 
hívjuk.

Λ jegeczedett és a jegeczes testektől meg kell még különböz
tetnünk az alaktalan testeket.

Alaktalanoknak (amorph, re és μορφή) pedig azon anyagokat ne
vezzük, melyek a jegeczedésnek semmi nyomát sem mutatják fel.

Igen kevés Szilárd test alaktalan, mint péld. az üveg; ellenben 
ide tartoznak valamennyi csepfolyós és légnemű anyagok.

A jegeczekról.
Minden jegeczen látunk az alakot környező lapokat (Flächen) 

ezek által képezett éleket (Kanten), és csúcsokat (Ecke); ezek a 
jegecz részei.

A lapok határait oldalok képezik, melyeknek száma s egyen
lősége vagy egyenetlensége szerint nevezzük azokat.

A jegeczeken előforduló lapok e következők :
Háromszög — egyenoldalu (gleichseitig), egyenszáru (gleich

schenklig), és különoldalu (ungleichseitig). — Négyszög — négyzet 
(Quadrat), épszögény (Rechteck) rhomb, (dülény, rhombus)rhomboid 
(dülényded) deltoid (kótany), frapecz (ferdény). —· Szabályos (regel
mässig ) Ötszög. — Szabályos és arányzatos (symmetrisch) Hat- 
Nyolcz- és Tizcnkétszög.

Azon vonalat melyben két lap egymást metszi élnek nevezzük.
Az éleknél leginkább viszonlagos hosszúságúkra és nagysá

gukra vagyis az élzugra (Kantenwinkel) tekintünk, azaz azon szögre, 
mely alatt képeztetnek.

Csúcsoknak nevezzük azon pontokat, melyekben 3 v. több lap
V . él egymást metszi. A csúcsban összeütköző lapok v. élek száma 
szerint megkülönböztetünk íi lapu v. 3 élil, 4 lapu v. 4 élv, 6 lapu 
v. ti élű stb. csúcsokat, a lapok v. élek minősége szerint pedig ha- 
sonlapn és kiilönlapu, hasoné/n és kiílönélü csúcsokat.

A különélnek ismét részarányosoknak (symmetrisch) mondat
nak, ha a különböző hosszúságú élek váltakozva egyenlők.

A jegeczalakok meghatározása kedvéért még egyenes vonala
kat v. tengelyeket (Axen) veszünk fel, melyeket a jegecz középpont
ján keresztül menve gondolunk és melyek 2 egymás ellenében fekvő

1*
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csúcsot V. cllenfekvö lap v. cl valamely pontját, közönségesen kö
zéppontját kötik össze, s a szerint csúcs·, lap- és éltengelyeknek ne
veztetnek. A jegecz részei a tengelynek körül mindig szabályosan 
vannak elrendezve.

Rendesen nem vesszük a jegeeznek valamennyi tengelyét tekintetbe 
hanem csak valamely tengelyrendszert.

A tengelyek majd egyenlők, azaz egyenlő hosszak és egyne
műek, majd pedig nem.

A jegecz vizsgálásánál egyik tengelyét álló helyzetbe kell 
hoznunk, s ez a főtengely (llauptaxe.) Egyenlő tengelyeknél bár
melyik lehet főtengely, de ha péld. 3 tengely között kettő egyenlő 
a 3-ik pedig különböző, akkor a különbözőt vesszük főtengelynek, 
a többieket melUktengelynek (Nebennxen) nevezzük és fekvő hely
zetbe hozzuk, úgy, hogy az egyik hal-jobb, a másik pedig mell- hát
felé irányozva legyen.

Valamennyi a természetben előforduló jegeczalakot a tenge
lyek száma és minősége szerint 6 csoportba hozhatjuk, melyeket 
jegeczrendszereknek (Krystallsysteme) nevezünk, ezek:

1. A szabályos rendszer (reguläres System).
2. A négyszöges rendszer (tetragonales).
3. A hatszöges rendszer (hexagonales).
4. A rhombos rendszer (rhombisches).
5. Az egyhajlásu rendszer (monoklinisches)
6. A háromhajlásu rendszer (triklinisches).
A jegeczek vagy egyszerű vagy pedig összetett alakokban 

fordulnak elő.
Az alak egyszerű, ha a rajta levő lapok mind egyneműek és 

egyenlő nagyságnak ; az összetett alakok különnemű lapoktól hatá
roltatnak.

Az összetett alakot, mely mindig egyszerűekből van össze 
téve, röviden Comlindtio- vagy Összalaklatnnk is mondjuk. Egy össz- 
alaklat tehát annyiféle egyszerű alakból áll, a hányféle lapot rajta 
észreveszünk.

Valamely egyszerű alakon egy másik egyszerű alak lapjai 
különféleképen tűnhetnek elő, és pedig vagy tompítás (Abstumpfung) 
vagy élezés (Zuschärfung) vagy hegyezés (Zuspitzung) által jöhet; 
nek létre.

Ha valamely alaknak éle v. csúcsa helyén lapot látunk, azt 
mondjuk, az él, a csúcs le van tompítva.—Ha valamely alaknak csúcs 
v. él helyét 2 egynemű lap foglalja el, azt mondjuk a csúcs, az él 
élezve van. — Ha valamely csúcs helyére 3 v. több egynemű lap lép, 
melyek egymással egy tompább csúcsot képeznek, azt mondjuk
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hogy a csúcs hegyezve van, a hegyező lapok azonban vagy az élekre 
vagy pedig a lapokra lehetnek fektetve.

Az összalakulás által létre jött éleket és csúcsukat össsalaku- 
lási csúcsoknak és éleknek (Combinationskautcu) nevezzük.

Egy igen nevezetes törvény az, hogy ha egy alakon valamely 
változás péld. a csúcsok v. élek tompítása mutatkozik, valamennyi 
egynemű csúcsok- v. éleknek kell ugyanazon változást szen
vedniük.

Mem ritka azonban azon eset is, hogy a jegeczck nem vala
mennyi része szenvedi az említett változást, hanem csak azoknak 
tele s innen erednek aztán az úgynevezett feles alakok (hemiedrisch) 
ellentétül a teljesekhez (holoedrisch.)

A jegeezeket rövid de a lényeget magában foglalύ jegyekkel 
szoktuk ellátni. Ezen jegyek feltalálásánál mindig azt kell figyelembe 
vennünk, hogy mily távolságban, a jegeez középpontjától, metszi 
mindegyik lap a tengelyeket.

Azon távolságot a középponttól, melyben valamely lap a ten
gelyt metszi parameter nek hívjuk. A paraméternek egymáshoz való 
viszonya adja a jegcczalak jegyét. Ha péld. egy egyszerű alaknak 
lapja 3 egyenlő tengelyt ugyanazon távolságban a középponttól 
metsz, azon távolságot — a paramétert — á-nak nevezvén , a lap 
lekvését, minthogy a paraméterek egyenlők a: a: a-val jelöljük, 
5 minthogy valamennyi az egyszerű alakot környező lapoknak 
egyenlő fekvésük van, az egész alaknak jegye szintén a ; a : a. — 
Ha a lap csak két tengelyt metsz egyenlő távolságban — a — a 
harmadikat pedig különböző, talán nagyobban, akkor a paraméte
rek viszonya a: a: ma, a tengelyt és a lapot t. i. elegendően meg
hosszabbítottnak gondolván. — 11a valamely lap az egyik tengelyt 
péld. sohasem metszi, tehát azzal cgyközü, akkor az egyik parame
ter végtelen lévén, az alak jegye a : a : m .

A paraméterek egymáshoz való viszonya ugyanazon jegecznél 
mindig végszerü számmal fejezhető ki.

Valamennyi jegeezrendszer egyszerű alakjai nemcsak a ten
gelyek meghatározott viszonya által vannak szoros összefüggésben, 
de még abban is megegyeznek, hogy mindnyájan bármelyiktől, me
lyet fő- vagy alapalaknak vesszük föl, az által származtathatók, 
hogy ha illető részeit tompítjuk, élezzük vagy hegyezzük.

A jegeeztan sikeres tanítása és tanulása jegeezmiuta nélkül lehetet
len s e czélból nagyon ajánlhatók minden tanulónak a papírminták, melye
ket mindenki a jegeezhálok szerint maga készíthet el. Dr. Szabó József, egye
temi tanár adott ki kristályhálókat ‘> ivén 00 alak, ára 50 kr. melyek igen 
czélszeriiek.

A papírminta elkészítése igen egyszerű.
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A jcgeczhálókat először kárt) apapirra kell ragasztani, azután kivágni 
s végre összeállítani. A kivágásnál a szélső vonalakat egészen, a közbeeső

ket felig kell bemetszeni ; az összeillő lapokat 
sohellakkal ragasztjuk össze, úgy hogy a levá
gott vonalok mindjárt az éleket képviselik, kii 
lönben lehet az éleket színes papírral is be 
vonni, mi azonban több babrával jár és nem 
oly ezélszcrii.

I. A szabályos rendszer.

Ide mindazon jegccza'akok tartoz
nak, melyeknél 3 egyenlő hosszúságú ten 
gehj derékszög alatt metszi egymást. Bár

melyik tehát lehet főtengely.
A szabályos rendszer egyszerű alakjai:
A nyolczalj (Oktaeder) (Lábra) 8 egyenoldalu háromszögtől

négy lapu hasonélö csúcsa. Az élzug 1410° 28'. A 3 tengely az ellen- 
fekvő csúcsokat köti össze.

A nyoczalj mindegyik lapja a 3 ten
gelyt a középponttól ugyanazon távolságban 
metszi, a paraméterek viszonya tehát, mint
hogy egyenlők, a: a: a által fejezhető ki, 
mi helyet rövidítve O-t írunk. O tehát a 
nyolczalj jegeeztani jegye.

A nyolczalj 6 csúcsát letompitván (2. 
ábra) kapjuk :

A hálálj) (3. ábra) (Hexaeder, Würfel) 
melynek határait 6 egyenlő négyzet teszi;

5. ábra. bir 8 háromlapu, hasonélü csúcscsal és 12
hasonlapu éllel. Az élzug 90.° A 3 tengely az ellenfekvö lapok kö
zéppontjaiban végződik.

A hatalj minden lapja az egyik tengelyt — a — távolságban
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metszi a többi kettővel pedig párhuzamos; a paraméterek viszonya 
tehát a: oo a: a vagy rövidítve és a nyolezaljjal összehasonlítva
flO 0  oo.

Λ nyolezalj eleit tompítván (4. ábra.) nyerjük :
A rhoiublizcitkellő4 (Rhombendode- 

kaeder) (5. ábra.) ez 12 egyenlő rhornb- 
laptól határozatik, van 24 hasonlapu éje 
6 négy lapu és 8 háromlapu csúcsa. El- 
szöge 120.° A négylapu csúcsokban vég
ződik a 3 tengely.

Minden lapja 2 tengelyt — a — tá
volságban metsz, a 3-ikkal pedig cgyközü ; 
jegye tehát: oo O.

Ha az Ootacder éleit élezzük, szár
mazik :

A !í—8 huszonnégy CS (Triakisoktaeder) (ti. ábra.) határoltatik 
24 egybevágó, egyenszáru háromszögtől; bír kétféle éllel: 12 hosz- 
szabbal, 21 rövidcbbel, és kétféle csúcscsal: 6 nyolczlapu részará
nyossal, és 8 háromlapu hasonélüvcl. A tengelyek a 6 nyolczlapu 
csúcsban végződnek.

Ezen egyszerű alak önállóan nem jő elő, de combinatiókban igen fő
képen a gyémántnál.

Ila a Octaeder csúcsait hegyezvén, a hegyező lapokat a la
pokra fektetjük keletkezik:

A dclloidhuszoiuic- 
gyes (Deltoid-Ikosi- 
tetraeder) (7. ábra.) 
mely alakot 24 del
toid vagy kólány 
zárja körül; élei két
félék : 24 hosszabb 
és 24 rövidebb; csú
csai pedig háromfé
lék : 6 mégylapu ha-
sonélü, 8 háromlapu ,, „ ,,
hasonélü és 12 négy- 7 a‘ ia‘ ' a rfl‘
lapu különélü. A 3 tengely a 6 négylapu hasonélü csúcsot köti össze.

Mindegyik lap az egyik tengelyt — a — távolságban a másik 
kettőt pedig nagyobb de egymással egyenlő távolságban, metszi a 
paraméterek viszonya: a : m a: ma, általános jegye tehát m Om.

A kótányhuszonnégyes a természetben nem ritka. A L-ueitnek péld. 
‘202 rendes alakja miért Leucitoedernek is nevezzük. Ezen alakban jegeczed- 
uek továbbá: Analcim, Granat, Salmiak, Arany.
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Ha az oktaéder csúcsait hegyes* lapok az élekre vannak fek
tetve, származik :

A 4-SZCr 6 llUSZOUIlég} l'S (Teliakis 
Hexaeder (8. álra) ezt 24 egybevágó egyen- 
szárú háromszög határolja. Elei kétfélék :
12 hosszabb és 24 rövidebb ; csúcsai szin
tén kétfélék: 6 négylapu hasonélti és 8 
hatlapu különélik A tengelyek a négy lapu 
csúcsokban végződnek.

Mindegyik lap az egyik tengelyt — 
a — távolságban, a másikat nagyobban 
— m — ben a harmadikat pedig épen nem 
metszi; a paraméterek viszonya tehát oo a : 
m a: a és az alak jege m  Óra.

Sem miut egyszerű alak sem pedig öcszalaklatokbau neui gyakori . 
Folypát, rész.

Ha a nyolezalj csúcsait kétszeresen hegyezzük, azaz minden 
octaeder lapra két hegyező lapot fektetünk, keletkezik :

A ncgyvenuyolezillj (Tetrakontaoctaedcr v. 
Ilcxakisoktaedcr) (!>. ábra) mely 48 kiilönol- 
dalu háromszögű laptól környeztetik ·, bir há
romféle éllel: 24 leghosszabbal, 24 középsze
rűvel és 24 rövidebbcl, csúcsai szintén 3 
félék: 6 nyolczlapu, 8 hatlapu és 12 négy
lapu, valamennyien különélünk.

Λ tengelyek a nyolczlapu csúcsokban 
végződnek.

Mindegyik lap metszi az egyik tengelyt 
9. ábra. — a — távolságban, a többi kettőt pedig

nagyobb és egymástól különböző — m és n — 
távolságokban; a paraméterek viszonya tehát: a: ma: na és általános 
jegye m On.

Λ negyvciiuyolcz- 
alj nem gyakori. Leg
szebben a folypaton 
jő elő.

E 7 teljes ala
kon kívül még több 
feles alak is fordul 
elő e rendszerben.

Az Oktaeder 
péld. gyakran mutatio. Abra, 11. ábra.
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kozik mint feles alak. Négy váltakozó lap a másik négyet háttérbe 
szorítja ós ezek egészen eltűnvén, keletkezik :

'  négyül.) (' Tetraeder) (10. és 11. ábra) mely 4 egybevágó 
egyenuldalu háromszögtől van környezve, ti egyenlő éllel és 4 
háromlapu esucscsal bír. Λ 3 tengely az cllenfekvö élek középpont
jában végződik.

Minthogy a négyalj a nyolezalj fele tehát-—-vei jelöljük, s
minthogy az Oktaeder két Tetraédert ad, melyek fekvésükre nézve 
ellenkeznek, combinatiókban az egyiket -j- a másikat pedig — ál
lal különböztetjük meg.

Négyaljbau jegoczedik jelesen a Tetraedrit (jFahlerz, íákóércz).
Egy másik feles alak keletkezik ugyanazon törvény szerint 

a Deltoidhnszomiégyesböl t. i. ha az oktaéder lapnak megfelelő há 
romlapu csoportok váltakozva növekednek. Λζ ily módon szárma
zott alak :

A három,sziiglizrukrllös. (Trigondodekaeder, Triakistetraeder, 
kornyeztetik 12 egybevágó cgyeuszárn háromszögtől : élei kétfélék, 
6 hosszabb és 12 rovidebb; 8 csúcsa közül 4 hatlapu különélü és 4 
háromlapti hasonélti. A tengelyek a hoszszabb élek középpontjain 
végződnek.

Mint fele a dcltoidlniszounégyesnek : jegye ^—
A 4-szer hat huszonnéijyes lapjait váltakozva növesztvén 

nyerjük:
Az Ölszöglizcukcllősl

(Pentagondodckaedei) (12. 
és 13. ábra). Ezt környezi 12 
egyenlő részarányos ötszög 
30 él és 20 csúcs. Az élek \ 
kétfélék: hat hosszabb és 
24 rövidebb; a csúcsok szin
tén kétfélék: 8 háromlapu, 
hasonclü és 12 háromlapu 12. ábra. 13. ábra.
különélü. A tengelyek az cllenfekvö élek középpontjait kötik össze. 

°°Om
2 .

Viilamennyi feles alakok közt ez a lcggyakoriabb. A Pyrit v. vaskó 
vaudnak rendes alakja, miért Pyritocdernek is nevezzük.

A többi még ismeretes feles alakok ritkák, tehát itt nem is 
tárgyaltainak.

Gyakorlásul még a következő összalaklatok elemezendök : 
14. 15. 16. 17. /8. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
ábrák.
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23. ábra. 24. ábra. 25 ábra.



π

r

Λ eombinatiók elemezésénél a legki
válóbb, azaz uralkodó alak jegyét előre Ír
juk le és azután a többi alakokét előforduló 
lapjaik nagysága szerint.

Mi a szabályos rendszer főalakjául az 
Oktaédert vettük fel s ebből származtattuk 
a többi alakokat, de épen oly sikerrel lehet
tük volna azt akármely más ezen rendszer
hez tartozó alakból.

Igen hasznos leend az alakok származtatását Hexaeder, Dodekaeder 
vagy még a többi alakokból is véghezvinni.

A szabályos rendszer alakjai mind zárt alakok (gesehlossene), 
minthogy a tért saját lapjaikkal képesek bezárni; a többi rendszer
nél mégoly alakokat is fogunk találni, melyek saját lapjaikkal a tért 
bezárulnom képesek, ezek nyílt alakok (offene), tehát csak össz- 
alaklatokban fordulhatnak elő.

II. Λ négyszöge» rendszer.

Ezen rendszer alak jai 3 egymást derékszögben metsző tengely
ivel bírnak, melyek közöl 2 egyenlő 1 pedig különböző s vagy hosz- 
szabb vagy rövidebb lehet, ez vétetik főtengelynek.

Elnevezése a négyzet alakú alapra 
(hasis) vonatkozik. Alapnak pedig azon 
síkot nevezzük mely az oldalélek által zá- 
ratik be.

A négyszöges rendszernek alap
alakja:

Λ négyszögül Pyramis (tetragonale 
Pyramide) (30. 31. ábra.) mely 8 egybe
vágó, egyenszárú háromszögtől vétetik kö

rül s cz-'kl 2 élt és 8 csúcsot képeznek. Nyolcz egyenlő hosszú él a fő-
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31. ábra.

tengely végpontjaiból ered, each végéteknek 
(Axenkanten) neveztetnek, mig 4 ezektől 
különböző a tnolléktcngely végeit köti ösz- 
sze, vagyis az alapot veszi körül cs oldal
éleknek (Basis V . Seitenkanten) neveztetnek.
A főtengely végpontjai, a 2 végcsúcs 4 
lapu hasonélü, a többi 4 oldalcsúcs 4 lapu 
és különélik

A főtengely vagy hosszabb vagy rö- 
videbb lehetvén, hegyes (31, ábra.) és tompa 
(30. ábra.) (spitze u. stumpfe) pyramiso- 
kat különböztetünk meg.

Ezen pyramisnek minden lapja a mcl- 
léktengelyeket egyenlő távolságban a kö
zépponttól, a főtengelyt pedig különbözőben 
metszi, a szerint a mint a pyramis vagy hegyes vagy tompa; a két 
egyenlő paramétert —■ a-val jelölvén, a különbözőt pedig — c-vel, 
világos hogy a paraméterek viszonya a : a : c által fejezhető ki, vagy 
rövidítve P által. Ezen P által jelölt alapalaknak főtengelyét nagyok- 
bitván vagy kisebbítvén nyerünk egy egész pyramis-sort. lla péld. 
a főtengely még egyszer oly nagy, az alakot 2Pvel jelöljük, ha fél

szer oly nagy 1/» P-vcl stb. Egy tetsző 
sünk szerinti Pyramisnak jegye tehát 
m P. *)

Ennek végeiéit letompilván nye
rünk ismét egy négyszög» l'yriimisl (S2. 
ábra,) mely az előbbivel lapokra élekre 
és csúcsokra nézve tökéletesen megegyez, 
de állásában lényegesen különbözik, mint
hogy a mellcktengelyek nem az oldal
élek középpontjaiban végződnek. Azért 
ezen pyramist másod rendültek (der zwei
ten Ordnung) nevezzük, az előbbit pedig 
első rendűnek (der ersten Ordnung.) Λ 

másodrendű négyszegű pyramisnek minden lapja az egyik ten
gelyt — a — távolságban metszi a másikkal ellenben párhuzamo
san megy, a főtengelyt pedig mint az alapalak — c — távolságban 
metszi, A paraméterek viszonya tehát: a : co a : c vagy rövi
dítve P oo. Egy akármely másodrendű pyramisnak jegye tehát: 
m P oo.

*) A főtengelyre vonatkozó számot mindig a jegy elébe (m l·’) tesszük, a 
melléktengelyekre vonatkozót pedig utánna. (Pn)
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E két említett pyramist csakis üsszalaklatokban lehet megkü
lönböztetni.

A négyszögü pyramisnak vegeiéit élezvén, kapjuk :
Λ liyolczoldalll pyramist (8 seitige Pyramide) 

(33. ábra.) mely 16 különoldalu háromszögtől van 
határolva, s 24 éllel s 10 csúcscsal bír. Az élek 
háromfélék: 16 váltogatva élesebb és tompább 
végéi és 8 oldalél, melyek egy részarányos 8 szö
get zárnak be. Csúcsai szintén 3 félék .· 2 nyolcz- 
lapu részarányos végcsúcs, 4 hegyesebb és 4 tom
pább oldalcsúcs.

A nyolczoldalu pyramis minden lapja az 
egyik melléktengelyt — a —· távolságban, a má
sikat nagyobban, tehát — na —-a főtengelyt pedig 
—c-ben metszi. A paraméterek viszonya tehát a : 

33. ábra. na : c ; rövidítve Pn és egy tetszésszerinti nyolczol- 
dalu pyramisnak jegye m Pn. Csupán csak összalaklatban jő elő: 
Zirkon. Idokras.

A négyszöges pyramis oldaléléit letompityán, származik :
A négyoldalú oszlop (tetragonales Prisms) (34. 35. ábra) mely 

a szerint a mint az első vagy miísodrendü pyramistól származtatik,
maga is első (34. ábra.)

4 egyenlő élle bírnak melyeknek sző,

vagy másodrendű (3Γ> 
ábra.) Állásuk által kü
lönböztetnek meg. Az 
első renditeknél a mel
léktengelyek az élek-, a 
másodrendüeknél pedig 
a lapok középpontjai
ban végződnek.A négy
oldalú oszlopok nyílt 
alakok, képeztetnek 4 
egyenlő épközény által, 

■vi 90.“
Az első rendű oszlop minden lapja a két élekben végződő mel- 

léktengelyt a középponttél ugyanazon távolságban — a — metszi, 
a főtengelyből pedig egyközii; a paraméterek viszonya tehát a : a: 
oo e, tehát az első rendű négyoldalú oszlop jegye oo P.

A cnj jegyet IP elébe kell tenni, minthogy a főtengelyre vonatkozik.
A másodrendű oszlop minden lapja a melléktengelyek egyikét 

—a — távolságban metszi, a másik melíéktengelylyel pedig valamint 
a fötengelylyel is egyenközü. A paraméterek viszonya tehát: a: oo 
a : oo, vagy rövidítve oo P oo.
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Mint nyílt alakok csakis összalaklatokban jöhetnek elő és 
rendesen a négyszögü pyramis vagy pedig a később említendő 
véglapok által vannak elzárva.

A nyolczoldalu pyramis oldaléléit letom- 
pitván kapjuk:

A nyolczoldalu oszlopot (achtseitiges Prisma) 
melynek (36. ábra) jegye oo Pn.

A végcsucsok letompitása által keletkezik : 
A két véglap (Pinakoide, Endflächen), itt a 

főtengelyt lehetőleg megrövidítve kell képzel
nünk tehát egyenlő 0-sal, a paraméterek vi
szonya ez esetben oj a : oo a : oc és igy a 
véglapok jegye oP.

A négyszögü és a nyolczoldalu pyramisnak 
feles alakai is vannak, de ezek ritkán fordulnak ölő a természetben. 

Gyakorlásul a következő öszalaklatok elomezendök : 37. 33. 
39. 40, 41. 42. 43. ábrák.

3G. ábra.

III. A liatszitges rendszer.
Ez rendszerhez tartozó alakok azáltal, hogy 4 te.ngelylyel bú

nak, melyek közül 3 egyenlő egymást 6fí°-nyi. szög alatt metszi, a 
4-ik különbőzii pedig azokon függélyesen áll. -

Az utóbbi a főtengely, a többiek melléktengelyek. Az alj vagy 
alap alakja egy szabályos hatszög, mire neve is vonatkozik.
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44. ábra.

E rendszer főalakja :
A halszöges pyramis (hexagonale Py

ramide (44. ábra) 12 egybevágó egyenszáru 
háromszögtől vétetik körül, van 8 csúcsa és 
18 éle. A csúcsok közül kettő 6 lapu ha- 
sonélü, ezek a végcsucsok, melyekbe a fő
tengely végződik. A többi G oldalcsucs négy
lapu és különélik Az élek is kétfélék: 12 a 
végcsucsokból ered és végeinek mondatik, a 
G oldalél pedig az oldalcsucsokat köti össze 
és a pyramis alját vagy alapját, egy szabá
lyos hatszöget képezi.

A főtengely hossza szerint megkülön
böztetünk hegyes és tompa hatszöges pyramisokat, s a szerint a mint 
a tengelyek vagy az oldalcsucsokban vagy pedig az oldalélek kö
zéppontjain végződnek, úgy mind az előbbi rendszernél első rendű 
és másod rendű hatszöges pyramisokat különböztetünk meg.

Minden lapnak csak két mellék-és a főtengelyhez való fekvé
sét vevén tekintetbe és a melléktengelyek távolságát a középpont
tól — mint a négyszöges rendszernél —· a-vál jelölvén, a főten
gelyét pedig c-vel, lesz a paraméterek viszonya a : a: c vagy rövi
dítve P.—-Egy tetszésszerinti elsőrendű hatszöges pyramisnak jegye 
tehát mP. — A másodrendűnek pedig, a mint azt már mostan köny- 
nyen kitalálhatjuk m P2.

A hatszöges pyramis végeleit élezvén, 
származik.

A 12 oldalú pyramis (12 seitige Py
ramide {45. ábra.) melynek leírása azelöb

( C r- i oP j > j

xP | .λρ

■ i

L

I r"
4 . ;

ffrf t i

4
45. ábra. 47. ábra.4<>. ábra.

biek után igen könnyű. Ezen alaknál a paraméterek viszonya a : na : 
c lévén, jegye tehát m Pn.

Mind egyszerű alak nem jő elő az ás vány országban, de me’g combina- 
tiókban is alárendelten.

A hatszöges pyramis oldaléléit letompitván, kapjuk:
A hatszöges oszlopokat (hexagonale Prismen) (46. ábra.) me-



10

lyck ismét ehö vagy másod renditek; az előbbinek jegye »  P az 
utóbbinak pedig oo P 2.

A 12 oldalú pyramis oldaléléit letompitván, keletkezik :
A 12 oldalú oszlop (47. ábra.) melynek jegye oo Pn.

40.

A végélek letompitása adja :
A véglapokat (Pinakoide) ο P jegygyei.
A három utolsó alak nyílt.
A hatszöges rendszer feles alakjai között legnezetesebb : 

a rliombneder v. dtilalj 
(Rhomboeder) {48. és 
49. ábra) mely a hat
szöges pyramisból oly 
módon keletkezik, 
hogy ha ennek 6 vál
takozó lapját nö v észt. 
jiik, mig a többi hat 
lap egészen eltűnik.
G egybevágó dülény- 
től van határolva; 
csúcsai kétfélék 2 há- 

romlapu hasonélü — a főtengely végpontjai — és 0 három lapu kü
lönélő. Elei szintén kétfélék: 6 végéi és 6 oldalél, melyek azonban 
nem egy síkban fekszenek, hanem czikczakban le és fölmennek.

Az oldalél középpontjaiban végződik a o mellék- 
tengely. A főtengely hossza szerint megkülönböz
tetünk hegyes és tompa rhomboedereket.—Mint fele
se a hatszöges pyramisnak törvényes jegye ugyan
—-—de minthogy ezen alak nagyon is gyakran
fordul elő az ásványországban, görög nevének első 
betűjével R-rel jelöljük , és minthogy minden py
ramis 2 rhomboedert ad, melyek állásuk által kü
lönböznek , az egyiket -j- a másikat pedig ·-- 
jf’g.ygyj;1 l&juk el.

Egy tetszésszerinti rhomboedernek jele mR. 
Az m igen különféle értéket vehet föl.

A rhomboeder oldaléleinek tompítása által 
származik :

A Skalnoőder vagy sáülalj {90. ábra). Ezt 
még a 12 oldalú pyramistól is lehet származtatni, 
ha ennek váltakozó lapjait mindaddig növesztjük, 
míg magok a tért el nem zárják. Határát képezi 
12 egybevágó kiilönoldalu háromszögeimen jő a ne
ve is; agörög szó σκαλιρ’ος—egyenetlen); végesuesai[)0. Ábra.
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6 lapunk különéliiek, oldalcsucsai négylapuak és szintén különólüek. 
Élei háromfélék a 12 végéi váltakozva élesebb és tompább, a 6 
oldalél a rhomboederéval egyenlő fekvésű. A végélek középpontjai
ban végződnek a melléktengelyek. — Van hegyes és tompa sántalj.

Mint felese a 12 oldalú pyramisnak jegye ^  ■̂>n’ vagy a rhom- 
boedei'böl való származtatására vonatkozva m R n.

A többi még ismert feles alak a természetben igen ritka.
Gyakorlásul szolgáljanak következő összalaklatok: 51. 52. 

(oP. P). 53. (*o P. oP. P. 2P2), 54 (oo P. oP. P). 55. 56.

IV. A rhombos rendszer.

A rhombos rendszer alak
jai 3 tengelyivel bírnak, melyek 
egymást derékszögben metszik, 
mind a három különböző hosz- 
szuságu, bármelyik lehet tehát 
főtengely, mely az alak leírá
sánál mint tudjuk, függélyes 
állásba helyezendő. — Az ala
kok alja vagy alapja rhombus 
vagy dülény és minthogy a 
vízszintesen fekvő két mellék
tengely az alapnak mintegy 

átlóit képezi, a melléktengelyeket átlóknak (Diagonalen) is ne
vezzük és pedig a hosszabb melléktengelyt nagy átlónak (makro
diagonale), a rövidebbet azonban kis átlónak (brachydiagonale).

55. ábra. 56. ábra.

A rhombos rendszer törzsalakja:
A rhombos pyramis (rhombische Pyramide) (57. ábra) ez 8

KlUESOII : ÁSVÁNYTAN. 2
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57. árba.

egybevágó, különoldalu háromszög környezte alak ; 
•12 éle háromféle és pedig minden négy-négy egy
mással egyenlő, továbbá van 0 páronként egyenlő 
csúcsa, melyekben a tengelyek végződnek. A rhom
bos pyramis minden lapja a három tengelyt különböző 
távolban metszi, a főtengelyt -e-vel a nagyatlót -b-vel 
és a kisátlót -a-val jelölvén lesz a paraméterek vi
szonya: a: b: c vagy rövidítve P. Tetszés szerinti 
rhombos pyramisnak jegye tehát m P. Ezeken a 
rhombos pyramisokon m P kívül vannak még olya
nok is, melyeknek lapjai valamelyik melléktengelyt 
nagyobb — n — távolban metszik, mint az az alap
alaknál történik, s e szerint különböztetünk Ma- 

kropyrámisokat ha a nagyátló n-szer nagyobbodik ; jegye m Pn *), 
és Brachypyramisokat ha a kisátló növekedik, jegye m Pn *).

A rhombos pyramis oldaléléit letompitva kapjuk :
A rhombos oszlopot (rhombisches Prisma) 

(58. ábra). Ezen alak lapjai a melléktengelye
ket úgy metszik mint 
a törzsalak lapjai; a 
fötengelylyel azon ■ 
ban egyközüek. A 
paraméterek viszo
nya tehát a : b : oo c. 
vagy rövidítve co P.

A rhombos pyra 
mis végéleit letompit- 
ván nyerjük:

A domákat vagy fekvő oszlopokat (δώμα =  ház, háztető, mint 
hogy egy kissé a háztetőhöz hasonlók 59. és GO. ábra) és pedig

az élesebb végélek letompitása által a kis 
domát (brachydoma) mely t. i. a kis át
lóval párhuzamosan fekszik, jegye m P 
co; a tompább végélek letompitása által 
ellenben a nagy domát (makrodoma) t. i. 
azt, mely a nagyátlóval egyközü, jegye 
m P öö.

A rhombos pyramis páronként egyen
lő csúcsainak letompitása által nyerünk 
3 féle véglapokat, és pedig.

A tőtengely véglapjait -oP- ha azon 
csúcsokat tompítjuk, melyekben a főtengely végződik.

58. ábra. 59. ábra.

*) A kis és nagyátlók megfelelésére a prosodiai jegyeket (V ■—)használjuk.
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A na,pallos jéglapokat oo P oo, azon csúcsok tompítása ál
tal, melyekben a hosszabb melléktengely végződik.

A kisátlós véglapokat OO P x  ha azon csúcsokat tompítjuk, 
melyekben a rövidebb melléktengely végződik.

Gyakorlásul : 61. 62. 63. 64. ábrák.

e.'i. ábra.

V. Az egyhajlásu rendszer.
Az ide tartozó alakok 3 különböző tengely által tűnnek ki, 

melyek közül kettő ferde szögben metszi egymást, niig a harmadik azo
kon függélyesen áll. Egyik a ferdeszögü tengelyek közöl főtengely
nek vétetik és függélyes állásba liozatik, miáltal a két raellékten- 
gely a főtengelyhez véve ferde síkban fekszik ; vagy pedig a jege- 
czet úgy állítjuk föl, hogy a melléktengelyek vízszintes síkban fe
küdjenek, miáltal a főtengely hajolt állást nyer. A rendszer neve 
arra vonatkozik, hogy csak egy tengely hajolt. A melléktengelyek 
itt is átlóknak mondatnak, és pedig az, mely a fötengelylyel ferde 

szöget képez férd,átlónak (klinodiagonale) *) , a 
másik az épátló (orthodiagonale) * **), mivel a fö
tengelylyel derék- vagy épszöget képez.

E rendszer törzsalakja:
Az egyhajiásu pyramis (monoklinische Py

ramide) (65. ábra), melynek határát 8 kétféle kü- 
lőnoldalu háromszög képezi. 4 egymással egyenlő 
és nagyobb háromszög a főtengely és a ferdrttló 
által képezetett tompa szögnek áíellenében fekszik 
és az úgynevezett negativ vagy nemleges (—) py- 

ramist képezi, a többi 4 kisebb háromszög, melyek a főtengely és a 
ferdeátló által képezett hegyes szögnek áíellenében fekszenek, ké

•V) κλίνειν — ferdén állítani, hajlítani.
**) άρΰος — egyenes.

2 *
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pezi a,positiv vagy igenleges ('-(-) pyramist. Az egyhajlásu pyramis 
e szerint nem. egyszerű alak, hanem osszalak lat. 12 éle 4 féle, 6 
négylapu szabálytalan csúcsa 3 féle.

A ferdeátlót -b-vel, az épátlót -a-val és a főtengelyt -c-vel je
lölvén, lesz a paraméterek viszonya a : b : c. és rövidítve P; de 
minthogy két pyramisból áll +  P. A főtengely hossza szerint le
hetnek tompább és hegyesebb pyramisok, tehát egy tetszés szerinti 
egyhajlásu pyramisnak jegye ±  m P.

A melléktengelyek hosszasága szerint különböztetünk: Or- 
thopyramisokat ha az épátló irányában meg vannak nyújtva, és 
Klinopyramísokat, ha nyujtvák a ferdátló irányában. Amazoknak 
jegye ±  m P n, ezeknek pedig =fc m P n.

Hasonló módon mind a rhombos rendszernél nyerünk az élek 
tompítása által :

Egyhajlásu oszlopokat (monoklinoedrische Prismen) (67; ■ 
ábra). Ezek 4 egynemű, a tengelyek valamelyikével pár
huzamosan menő lap által képeztetnek. Jegyök ex; P. Mint
hogy pedig egy tengely hajló, a másik kettő fekvő helyzetben 
van, az oszlopok közt is van egy hajló, melynél a lapok a főtengely- 
lyel és 2 fekvő, melyeknél a melléktengelyek egyikével mennek 
egyközüen.

A fekvő oszlopokat röviden itt is Douiákliak (67. és 68. ábra.) 
nevezzük ; épdoilia (orthodoma) m 4‘ oo (63. ábra) ha a lapok az 
épátlóval, lerdedouia (Klinodoma) m P oo *) (62. ábra) ha a ferd- 
átlóval egyközüek.

A egyhajlásu pyramis 3 féle csúcsait letompitván 3 féle vég- 
lapot nyerünk, és pedig a főtengelyét, oP; az épátlóét; oo P oo és a 
ferdátlóét. oo P oo.

*) A P-n keresztül húzott vonás jelenti ;iz ép vagy i'erdátlét.

G6. ábra. 67. ábra. 68. ábra.
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VI. A háromhajlásu rendszer.
Ezen rendszer alakjai 3 különböző, egymást ferde szögekben 

metsző tengelylyel bírnak.
Egyik tengelyt főtengelynek választjuk, a két melléktengelyt 

pedig hosszaságuk szerint hasonlóan mint a rhombos rendszernél 
nagy átlónak és kis átlónak nevezzük.

E rendszer törzsalakja:
A háromhajlásu pyramis (triklinische Py

ramide) (72. ábra) 8 különoldalu háromszög 
közöl mindig csak a két-két egyközü egymás
sal egyenlő, hasonlókép csak is a két-két egy
közü él és a két-két szemközt fekvő szabályta
lan 4 lapu csúcs egyenlő. Ezen alak tehát tu
lajdonkép 4 negyedpyramisból áll (Tetartopy- 
ramiden). A háromhajlásu pyramis minden 
lapja a három tengelyt különböző távolban 
metszi; a kisátlót — a — a nagyátlót — b — 
és a főtengelyt — c — távolságban. A paramé
terek viszonya tehát a : b : c, vagy rövidítve P.

De ezen P mint láttuk 4 negyedből van összetéve, melyeknek 
mindegyike függetlenül lehet kiképződve combinatiókban. Mi tehát 
a felső jobb negyedpyramist -P'-vel, a felső balt -'P-, a jobbra fekvő 
alsót -P,- a bal alsót pedig -,P-vel jelöljük, minek következtében 
az egész pyramysnak jegye: ,'P', s minthogy a főtengely hossza
sága szerint hegyes és tompa pyramisok lehetségesek, egy tetszés - 
szerinti háromhajlásu pyramisnak jegye: m ,'P',.

A háromhajlásu pyramis éleinek tompítása által ismét nyerjük:
A háromhajlásu oszlopokat (triklinische Prismen), melyek is

mét háromfélék, a mint lapjaik a főtengelylyel vagy. a kis- vagy a 
nagyátlóval mennek egyközüen. Az átlókkal egyközü, fekvő oszlo-
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pokatittisaz egykózü átlók szerint kis- vagy nagydómáknak mond 
juk. A háromhajlásu oszlopok jegye a . b : oo c =  oo P ; de mint
hogy a törzsalaknál csakis két két él egyenlő egymással, az oszlo
pok pedig 4 laptól környezvék, világos , 
hogy kétféle lapjaik vannak. A háromhajlásu 
oszlopok e szerint összalaklatok és két fél 
oszlopból állanak, melyek mindegyike függet
lenül lehet kiképződ ve. oo P,', oo ,'P.

A háromhajlásu pyramis csúcsait letom- 
pitván, keletkeznek:

A véglapok, melyek ismét háromfélék : a 
főtengelyé oP, a kisátlóé oo P oo és a nagyát
lóé oo P öö. (73 ábra föloldandó.)

A jegeczek tökélytelenségeiről.
A jegeczeket igen ritkán találjuk oly tökéletesen kifejlődve a 

természetben, miként az előbbiekben tárgyaltuk. Legtökéleteseb
bek azon jegeczek, melyek más anyagtól vétetnek körül. Az ilye
neket bennötteknek (eingewachsene) nevezzük és ha a sziklaanyag
gal összefüggésben nincsenek, szabad jegeczeknek (lose) ; ellenben 
ha a jegeczek valamely anyagon ülnek, legyen az a jegeczével egy
nemű vagy különnemű, azokat fennötteknek (aufgewachsen) mond
juk, ezek csak szabad végükön lehetnek kiképzödve.

Bennött jegeczeknek halmazatát, melynél az egyik jegeez a 
másiknak aljzatai képezi jegeczcsopartozatnak (Krystallgruppe), fen- 
nött jegeczek halmazatát pedig jegeezrakozatnak (Krystalldruse) 
mondjuk.

Némely ásványok bennött jegeczei(Turmalin,Horgércz,Struvit) 
néha két végükön különbözőképen vannak kiképzödve; ezen saját
ságos képződés, melyet félalakosságnak (Hemimorphismus) neve
zünk, a jegeczek villanyossági tulajdonságaival szoros összekötte
tésben van; azon jegeczek két végén t. i. melegítés folytán ellen
kező villaDyosságot észlelhetünk.

Ikerjegeczek.
Néha 2 vagy több jegeczet sajátságos módon találunk összenőve, 

mely összenövés azonban mindig bizonyos törvények szerint történik. 
*01y összenőtt jegeczek , melyeket iker jegeczeknek (Zwillingskrys- 
talle) nevezünk, rendesen beálló szögekkel (einspringende Winkel) bír
nak, miről könnyen felismerhetők.

Az ikreknél uralkodó szabály az, hogy az összenőtt jegeczek
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egyközü tengelyekkel bírnak és csak állásuk által különböznek (Fa- 
kóércz, Pyrit) (74. és 75. ábra), vagy pedig hogy egy közösjegecz- 
lapra, az úgynevezett ikerlapra (Zwillingsebene) részarányosán van
nak állítva. Ezeknél egyik egyén a másikhoz úgy nőtt, mintha an
nak valamely jegecz lapjára bizonyos szög alatt lenne fordítva (67. 
Onércz. 77. Árragonit. 78. Augit. 79. Staurolith. 80. Gypsz).

A szerint a mint az egyének egymásra rá- 
növe, vagy pedig egymáson átnőve vannak, kü
lönböztetünk ránött 67. 77. 78. (angewachsen) és 
átnőtt (durchgewachsen) ikreket. (74. 75. ábra).

Gyakran az egynemű jegeczlapok nem 
egyenlő kiterjedésüek, a középponttól nincsenek 
egyenlő távolban, vagy rovatosak, érdesek, görbék. 
A hexaéderen például ritkán egyenlő valamennyi 
lap ; gyakran négy lap annyira meg van nyújtva, 
hogy a jegecz egy négyoldalú oszlophoz hasonlít. 
A kovag hatszöges pyramisának egyik lapja gyak
ran annyira növekedik, hogy a többiek alig látha- 

Néha a jegeczlapok rovatosak (gestreift) azaz párhuzamos 
vonalalaku doraborodásokkal és mélyedésekkel vannak ellátva 
(Quarz, Turmalin). Ez annak a je le, hogy ugyanazon alaknak sok

80. ábra.

tök
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egyéne össze van nőve, mert a rovatok nem egyebek, mint az egy
máshoz fűződött egyének élei. Combinatiókban csak az egynemű 
lapok csikósak. Ha a jegeczlapokon szabálytalan emelkedéseket 
vagy apró jegeczkéket találunk, azokat érdeseknek (rauh) mondjuk. 
— A jegeczek gyakran ki- vagy befele vannak görbítve, miáltal a 
nyereg- és lencsealaku (sattel- und linsenförmig) jegeczek keletkez
nek (Siderit, Barnapát; Gypsz, Vaspát). Néha pedig a lapok oly 
keskenyekké válnak, hogy tű- és hajszál&\&\m jegeczek tűnnek 
élénkbe (Antimonit, Aragonit).

Mindazon tökélytelenségek mellett megmaradnak az élszögek 
mindig változatlanul, sok esetben tehát, hogyha a jegeczet meghatá
rozni akarjuk, okvetlenül szükséges az élszögeket mérni. Az élszö
gek mérése bizonyos készülékek által történik, melyeket szög

mérőknek (Goniometer) nevezünk. A legkö
zönségesebb goniometer az úgynevezett kézi 
szögmérő (Hand- oder Anlegegoniometer) me
lyet Carangeau talált föl. (81. ábra). Ez ha
sonlít egy ollóhoz, melynek egyik karát egy 
fokokra beosztott félkörön tetszés szerint 
mozgatni lehet. Ha egy élszöget(m) mérnünk 
kell, a jegeczet a mérendő éllel ab és cd ré
szek közzé ngy helyezzük, hogy ezek szoro
san a két lapra feszüljenek, a mozogható kar 
a szöget mutatja a félkörön."81. ábra.

A jegeczcs ásványokról.
A természetben a kikepzödött jegeczek sokkal gyérebbek 

mintsem a jegeczes testek vagyis a jcgcczlialmazok (krystallinische 
Aggregate), melyek alatt a gátolt jegeczedésnek eredményét értjük, 
midőn az egyének tökéletes kiképződése az idő vagy hely szűke 
vagy más nem kedvező körülmények miatt nem történhetik.

Az összenőtt egyének alakja és összenövés módja adja a jege
czes ásványok szövegéi (Strucktur), melyet

1. Szemcsésnek (kömig) mondjunk, midőn kisebb nagyobb 
összetapadt szemekből áll (süvegezukor, alabastrom.)

Ha a szemek annyira kicsinyek hogy azokat csak nagyító 
üveggel vehetjük észre az ásványt tömör y. tömöttnek (dicht) nevez
zük (szarukö); ha a szemek közti összefüggés csekély földesnek 
(erdig) (kréta), ha semmi összefüggés nincs poralaku,

2. Λ szöveg leveles, pikkelyes, lemezes vagy kérges (blättrig, 
schuppig, schalig) hogy ha az összenőtt egyének inkább szélesek.

3. A szöveget szálas vagy rostosnak (stänglig, faserig) mond·
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juk, midőn az összenőtt jegeczek leginkább csak az egyik, a hosz- 
szaság irányban terjednek.

A jegeczes ásványok gyakran a körülöttük levő közét által 
bizonyos térbe vannak szorítva, úgy hogy csak azon űr alakját ve
hetik föl, a melyet kitöltik; ha az ásvány kisebb tömegekben — talán 
mogyorónagyságig -— lep föl hintettnek (cingesprcngt) mondjuk, kü
lönben pedig vaskosnak (derb.)

De nem ritka azon eset is, hogy a jegeczes ásványok szabad 
térben képződhettek, és akkor különös alakokat vesznek föl, melye
ket a szerint szoktunk elnevezni a mint a közélet valamely tárgyá
hoz hasonlítanak.

Ezen alakokat utánzó alakoknak (naehahmende Gestalten) 
mondjuk. Ilyenek a gömb-, félgömb-, csap-, ék-, legyező-, fésű-, 
lándzsa·, kéve- vagy rózsa- esepköalakok. — Más esetekben megkü
lönböztetünk : haj- tű- huzal- agyar- moh- ág- fa-klárisalaku ásvá
nyokat.

A gömbölyded alakok ismétlése által keletkeznek a szölöded- 
és vcsésded-alakok.

Némelykor jegcczalakban is tűnnek élénkbe a jegeczes ásvá
nyok, ezek az áljegeczek (Pseudomorphosen), de még állatok és 
növények alakjaival is bírhatnak és akkor kövületek (Versteine
rungen).

Mint gyakran előforduló esetleges alakjai a jegeczes ásvá
nyoknak, említendők még: a görélyelc vagy görkövek (Geschiebe, 
Gerölle) és a homokszemek. Egyes jegeezdarabok is fordulhatnak 
ily alakban elő. Végre vannak még sejtes, likacsos, stb. alakok, 
melyek elmállás és felolvadás által keletkeznek.

Az alaktalan ásványokról.
Az alaktalan testeket halmazállapotjaik (Aggregationszustand) 

szerint különböztetjük szilárd, esepfolyós és légnemüekre. Elneve
zésük arra vonatkozik, hogy a jegeczedésnek semmi nyomát sem 
mutatják; sőt a esepfolyós és légnemű testek még tulajdon alakkal 
sem bírnak.

Az alaktalan szilárd testek szintén jöhetnek elő utánzó ala
kokban, hanem szöyeget nem mutathatnak, minthogy azt a jegecze- 
dés tételezi föl. Aljegeczekben is lépnek fel, de még kövületek 
is találtatnak melyeknek anyagát alaktalan ásvány képezi. Néha az 
alaktalan testeket a tömött jegeczesektöl vagy egyes jegeezdarabok- 
tól nehezen lehet megkülönböztetni.
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Αχ ásványok teruiészcttani tulajdonságairól.
Az ásványok természettani tulajdonságai e következők :

Az anyagrészek összefüggésére (Collision) vonatkozólag:
A hasadás és törés (Spaltbarkeit und Bruch). A legtöbb jegeez 

azon sajátságos tulajdonsággal bir, hogy külső behatás által kisebb 
de még is sík lapu részekre osztható. A jegeczek e tulájdonságát. 
hasadásnak mondjuk, az ily módon keletkezett lapokat pedig hasa
dási lapoknak (Spaltungsflächen) ; ezek mindig valamely jegeczlap- 
nak felelnek meg; a hasadás tehát mindig valamely jegeczlap irá
nyában történik, miért is a hasadás irányát azon jegeczlapnak je
gyével jelöljük, melynek irányában történik.

így például találunk gyakran hasadást következő irányokban: 
1. A szabályos rendszerben : O ; oo 0  oo ; oo O szerint.
2. A négyszöges
3. A hatszöges
4. A rhombos
5. Az egyhajlásu
6. A háromhajlásu

oo P ; oo P  o o ; oP szerint. 
: oo P ; oP; R szerint.
: oo P ; oP ; oo P oo szerint. 
: oo P ; oP; oo P oo szerint. 
: oP szerint.

A hasadási fokok meghatározásánál a következő kifejezések
kel beérjük: igen tökéletes hasadás (Csillám, Gyps, Kősó), tökéletes 
(Baryt, Folypat) és tökéletlen (Augit, Gránát.)

Egy mészpatjegeezre kalapácsosai ütvén mindig tompa rhom- 
boedereket kapunk; hasonló módon egy kősó koczka mindig af»róbb 
koczkákat ad. A hasadás által keletkezett alakokat, melyek hasa
dási lapoktól környezve vannak hasadást idomoknak (Spaltungsfor
men, Theilungsgestalten) mondjuk.

Ha valamely ásványt oly irányban választunk szét, melyben nem 
hasad, keletkeznek törési lapok vagy törlapok (Bruchflächen.) A tö
rési lapok felülete és minősége szerint lehet a törés többféle, úgymint: 
kagylós (muschlig), ha kagylóidomu benyomásokkal bir az ásvány (Ob
sidian, Szurok); — egyenes (eben), — ha a törlapok majdnem vagy 
egészen simák (Chalcedon); egyenetlen (uneben) ha azokon szabály
talan kis emelkedéseket és mélyedéseket látunk (Kovag, Mészpat;) — 
szálkás (splittrig) ha a törési lapon apró, elálló szálkák észlelhetők, 
melyek szabad végükön áttetszők, (Anhydrit) ezen töréshez még 
számítandó némely fémeknek horgas törése (hackig). A földes al- 
kotu ásványok törését földesnek (erdig) mondjuk

A keménység. (Härte). Keménység alatt azon ellenállást értjük, 
melyet valamely ásvány részecskéinek eltolatásaalkalmával gyakorol. 
Azon ásvány, mely egy másikat karczolni képes, ennél keményebb.
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Hogy az ásványok keménységét könnyebben meghatározni 
lehessen, Mohs egy kemény ségi fokozatot állított össze, mely 10 ki
válogatott ásvány sorából á ll:

1. Fagyag (Fáik.)
2. Kősó vagy Gyps.
3. Mészpat (Kalkspath.)
4. Folypat (Flusspath.)
5. Apatit.
6. Földpat (Orthoklas.)
7. Kovag (Quarz.)
8. Topáz (Tapas.)
9. Korund.
10. Gyémánt (Diamant)
Ha valamely ásványnak keménységét meg akarjuk határozni, 

akkor ennek valamely sík lapját a fennemlitett ásványokkal sorban 
próbáljuk megkarczolni. Ha például a meghatározandó ásvány Apa
tit által harczoltatnék, de maga is karezolná az Apatitot ezzel 
egyenlő keménységűnek mondjuk. Az Apatit a kernénységi fokozat
ban az ötödik, a kérdéses ásvány keménysége tehát =  5. Ha azon
ban a kérdéses ásvány az Apatitot nem harezolná, de a folypatot 
igen akkor keménysége, 4 és 5 közt van és tizedes tört által jelölte
tik, még pedig =  4‘5.

Exkursiók alkalmával, ha kernénységi fokozat épen kezünknél nin
csen másképen segítünk a dolgon, hogy legalább megközelítő eredményt 
nyerhessünk : 1 még faszeg által; 2 még körmünk, 3 még vasszeg által har- 
czoltatik. 4-nél már aczélhegy, kés, 5-nél pedig reszelő szükséges hogy 
mcgkarczolhassuk. 6 enged még valamit a reszelőnek és itt ott aczéllal 
szikrát a d ; 7. reszelővei nem karczolható és erős szikrákat ad. A többieket 
csak egymás közt lehet összehasonlítani.

A szívósság (Tenacitaet). A szilárd ásványok mindegyike részecs
kéinek elválását bizonyos határig megengedi s e tekintetben megkü
lönböztetünk ; rideg (spröd) ásványokat, ha kalapács által könnyen 
apró részekre törhető, vagy ha a késsel való vakaras által elválasztott 
részek recsegéssel szétrepedeznek.) Mészpát, Folypat). — Ha a késsel 
való vágásnál az elvált részek a késen maradnak, az ásványt lágynak 
(milde) mondjuk (Fagyag, Graphit.) — Egy engedékeny (geschmei
dig) ásványt késsel összefüggő, vékony lemezkékre vághatunk (Réz, 
Argentit). — A nyújtható ásványt (dehnbar) vékony lemeskékre lehet 
kalapácsolni, vagy pedig vékony huzallá kinyújtani. (Arany, Ezüst.) 
— Hajlékonynak (biegsam) mondjuk azon ásványt, melynek vékony 
lemezeit hajlítani lehet s ezek abban a helyzetben meg is maradnak 
(Auripigment, Chlorit). — Ha a hajlított lemezek, előbbi helyzetükbe 
visszatérnek, az ásványt ruganyosnak (elastisch) mondjuk (Csillám.)
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Λ töülöuség vagy íirúliysUly (Speeifisches Gewicht).
Az ásványok meghatározására igen becses jelleg a tömöttség 

vagy aránysuly. Mely alatt azon számot értjük, mely meghatározza, 
hogy hányszor nehezebb valamely test ugyanazon térfogatú víznél. 
Ha például azt mondjuk : az aranynak tömöttségc — 19, ez annyit 
jelent hogy egy darab arany 19-szcr nehezebb mint egy ugyanazon 
nagyságú viztest.

A tömöttség fogalma különben már a természettanból világos.
Valamely szilárd, a vízben föl nem olvadó ásványnak tömött- 

ségét legczélszerübben és legpontosabban a viznyugtani mérleg (hy
drostatische Wage) által határozzuk meg.

A viznyugtani mérleg a közönséges mérlegtől az által különbözik hogy 
az egyik csészéje rövidebb zsinegeken csüng és alsó szilién egy kis horgocs
kával van ellátva.

Először az ásványnak átalános súlyát határozzuk meg, legyen 
az például 7 gran most finom selyemszálon a rövidebb mérlegcsé
szének horgocskájára függesztjük és tiszta (14° 11.) vízbe mártjuk. 
Az Archimedes elve szerint tudjuk, hogy a vízbe mártott test annyit 
vészit súlyából a mennyit az általa kiszorított víztömeg nyom; a 
vízbe mártott ásvány tehát annyit vészit súlyából a mennyit ugyan
azon nagyságú viztest nyom. Hogy a mérleg egyensúlya ismét helyre 
álljon, a rövidebb csészére súlyokat kell raknunk, — jelen esetben 
például 2 grant —· ez a sulyveszteség. A vizsgálandó ásványnyal 
ugyanazon térfogatú víznek súlya tehát 2 gran. Ebből világos, hogy 
az ásvány súlya úgy aránylik a vizéhez mint 7 : 2 és a megjelölt 
osztást véghez vivén, lesz a kérdéses ásvány tömöttségc vagy arány- 
súlya 3‘5. Az ásványok tömöttségét tehát úgy határozzuk meg, hogy 
ha az általános súlyt a sulyveszteséggel elosztjuk.

A folyadékok aránysulyát egy kisüvegecske segítségével hatá
rozzuk meg, mely üvegdugasz által tökéletesen zárható és melynek sú
lyát már tudjuk. Ezt először vízzel megtöltjük, és mérlegen megmér
jük. Azután pedig a kérdéses folyadékot bele töltjük és szintén meg
mérjük. Ha most mind a két esetben az üvegecskének ismeretes súlyát 
levonjuk, és a meghatározandó folyadék súlyát a vizével elosztjuk, 
az előbbinek aránysulyát kapjuk.

Az ásványok tömöttségét különben még a Nicholsonféle súly- 
siirmér'ó (Aräometer) által is meg lehet határozni, de azzal csak 
megközelítő eredményeket nyerünk.

Az optikai tulajdonságok.
Az optikai tulajdonságokhoz számítjuk a fényt (Glanz), a szint 

(Farbe), az átlátszóságot (Durchsichtigkeit) a sugártörést (Strahlen
brechung) és némely más ritkább világossági tüneményeket.



29

A lény. Az ásváuyok ténye a világosság sugarainak visszave
rődése által keletkezik. A fénynek nemei :

1. fémfény (Metallglanz) mely mindég a tömeg átláthatlansá- 
gával van párosulva (Arany, Galenit) ;

2. gyémántfény (Gyémánt, Cerussit.)
3. üvegfény (Glasglanz) (Quarcz, Mészpat.)
4. zsirfény (Fettglanz) (Szurokkő, Félopál.)
5. gyöngyfény (Perlmutterglanz) (Gyps, Csillám.)
6. selyemfény (Seidenglanz) leginkább rostos ásványoknál, 

mint például Asbest.
A fénynek fokát következőképen fejezzük k i : nagyon fénylő 

(hegyi jegecz); fénylő (Baryt) ; kevéssé fénylő (szemcsés mész); 
csillámló (schimmernd) (Calcedon) ; fénytelen (matt) (kréta.)

Egy és ugyanazon ásvány különböző lapokon, különféle fény
nyel is bírhat; némelyeknél más fényt találunk a hasadási lapokon 
és mást a jegeczlapokon.

A szin. A fénynyel egyetemben még az ásványok színe is tesz 
benyomást szemünkre. A színeket minőségökre nézve megkülönböz
tetjük fémesekre (metallische) és nemfémesekre (nichtmetallische.)

Fémes színek azok melyek mindig fémfényüyel tehát az anyag 
nem átlátszóságával párosulva lépnek fel. — Az említett 3 tulajdon
ság adja az ásványok fémes kinézését.

A fémes színek e következők :
1. ezüst fehér (silberweiss) (Ezüst.)
2. ónfehér (zinnweiss) (Higany.)
3. ólomszürke (bleigrau) (Galenit.)
4. aczélszürke (stahlgrau) (Ereny=platin.)
5. hroncesárga (broncegeíb) (Pyrrhotin—delej kovand.)
6. sárga réz színű (messinggelb) (Rézkovand.)
7. aranysárga (goldgelb) (Arany.)
8. rézvörös (kupferroth) (Réz.)
9. tompakbarna (tompakbraun.)
10. vasfekete (ejsensclrvvarz) Magnetit.)
A nem fémes színek közöl (8 főszint különböztetünk meg: 

fehér, szürke, fekete, kék, zöld, sárga, veres és barna. Ezen 8 szin 
összevegyülése által igen sokféle szin ered, melyeket vagy a szerint 
hogy micsoda színekből vannak összetéve, nevezzük el, vagy pedig 
azon tárgy szerint melylyel egyenlő színűek, mint például: vereses 
fehér, kékesfekete, füstszürke, borsárga, hajnalveres, szegfübarna 
stb. stb.

Az ásványok színe vagy lényeges, azaz vegyalkatukkal össze
függő ; vagy pedig nem lényeges azaz valamely esetlegesen beleke
vert anyag idézi azt elő. A lényeges színnel biró ásványt színesnek
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( farbig) mondjuk, (például a fémek); a nem lényeges színekkel bíró
kat pedig színezetteknek (gefärbte); ugyanazon színezett ásvány tehát 
különféle színekben jöhet elő, s rendesen karcza színénél világo
sabb, míg a színes ásványoknál a szín és a karez egyenlő.

Az ásványok rendesen egyszínűnk szoktak lenni; gyakran 
azonban több szín fordul elő egymás mellett, miáltal szinrajzok 
(Farbenzeichnungen) keletkeznek, melyek megjelölésénél követ
kező kifejezésekkel élünk : pontozott (punk t irt) ; foltos (gefleckt); 
eres (geadert); felhözetes (wolkig), stb. Ide tartoznak még sajátságos 
ág- vagy faalaku barna rajzok az úgynevezett dendritek is (Den
driten.)

Nem ritka eset hogy az ásványok poralakban más szint mu
tatnak mint egészben. Az ásványnak porát kapjuk ha annak felüle
tét például reszelővcl harczoljuk, vagy pedig ha azt egy érdes fehér 
porcellan lemezen végig huzzuk; a porcellan lemezen hátramaradó 
apró részecskék színét karcznak (Strich) nevezzük. Bizonyos ásvá
nyokra igen jellemző. így például a Pyrit színe sárga, karcza pedig 
barnás fekete; a Ilaematit, mely gyakran egészen fekete, barnavörös 
karczczal bir.

Az átlátszóság. Az ásványok a reájuk eső fénysugarakat vagy 
tökéletesen verik vissza, vagy pedig némiképen átbocsájtják. Az 
első esetben az ásványok nem átlátszók a másodikban pedig az át
látszóság tulajgonságával bírnak.

Az átlátszóságnak 4 fokát különböztetjük meg; átlátszó (durch
sichtig) félig átlátszó (halbdurchsichtig) áttetsző (durchscheinend) az 
éleken vagy éles széleken áttetsző (an den Kanten durcheineud.)

Az átlátszó ásványon keresztül írást még olvasni lehet. — A fé 
lig átlátszó ásványon keresztül valamely tárgy tisztán írjár nem ve
hető ki. — Ha a sugarak az ásvány egész tömegén ugyan keresztül 
mennek de a mögötte levő tárgy már nem különböztethető meg, azt 
áttetszőnek mondjuk. —-Az éleken áttetsző ásványok csak is az éleken 
vagy igen vékony lemezeken bocsájtják a világosságot keresztül.

A sugártőrés. Ha a világosság sugárai valamely átlátszó ásvány 
felületére ferde irányban esnek, akkor az ásványon keresztül men 
vén, irányuktól eltérnek az az megtöretnek. Az ásványok vagy egy
szerű vagy pedig kettős sugártöréssel bírnak. Az egyszerű sugártö
résű ásványon keresztül valamely tárgy képét, akármely irányban is, 
csak egyszer látjuk ; a kettős törésű ásványodnál pedig bizonyos 
irányokban két képet látunk, a sugár mintegy két részre oszlik. 
Fektessünk például a tiszta mészpat hasadási darabját egy papírra 
vont fekete vonalra, a vonalat bizonyos irányokban kétszer, egyet 
len egy irányban pedig egyszer fogjuk látni.

Azon irányt, melyben kettős törésű ásványoknál a tárgy képe



31

csak egyszer mutatkozik, optikai tengelynek (optische Axen) nevez
zük. Némely jegeczek csak egy optikai tengelylyel, mások pedig 
kettővel bírnak. A tapasztalás bizonyítja hogy, valamennyi egyszerű 
törésű ásvány szabályos rendszerben jegeczedik, azaz a sok tenge
lyű jegeczrendszerhez tartozik, vagy pedig alaktalan. A kettős törésű 
ásványok pedig az egy tengelyű rendszerekhez, és pedig azok me
lyek egy optikai tengely lyel bírnak a négy szöges vagy hatszöges 
rendszerhez, a két optikai tengelylyel birék ellenben a rhombos 
egy- vagy háromhajlásuhoz tartoznak.

A sugártörés és a jegeczedés közti összefüggést legkényelme 
sebben az úgynevezett turmalinfogó (Turmalinzange) segítségével 
puhatoljuk ki.

Ha mi a zöld vagy barna Turmalin átlátszó priszmájából a 
főtengelyhez egyközüen két vékony lemezkét metszünk, ezek ugyan 
azon irányban a melyben voltak egymásra fektetve, a világosságot 
is úgy átbocsátandják mint előbb, de ha az egyik lemezkét keresztbe 
fektetjük a másikra a világosság többé keresztül nem hatol, a le
mezkék sötétek maradnak. Oly világossági sugarakat, melyek majd 
átboesátatnak majd pedig nem, irányítottaknak (polarisirte) ne
vezzük.

A turmalinfogó oly említett két turmalin lemezkéböl áll, melyek 
közöl az egyik forgatható. Ha most valamely ásvány sugártörése 
meghatározandó, a turmalinfogót sötétre állítjuk és a két lemez közé 
a kérdéses ásvány vékony lemezét helyezzük. Marad a turmalinfogó 
a mint volt, sötét, akkor az ásványnak sugártörése egyszerű, ellen
ben ha világossá vált, a sugártörés kettős. Ha továbbá megakarjuk 
határozni hogy egy- vagy két optikai tengelyü-e a kettős törésű ás
vány, arra kell ügyelnünk hogy mit mutat, hogy ha a turmalinokon 
keresztül nézzük. Ha színes köröket látunk s ezek közepén egy fe
kete keresztet, az ásvány egy optikai tengelyű, ellenben ha a színes 
köröket egy fekete vonal hasítja, két optikai tengelyű.

Némely ritkább szintÜHCinények. A megfuttatás (Anlaufen), ha 
az ásvány fölületén más szint mutat mint belsejében.

Ide vágó példákat szolgáltat a termék mireny (Arsenik), Ezüst 
Chalkopyrit, Hornit, Anthracit.

Színváltozásnak (Farbenwandlung) mondjuk némely kevésbé 
átlásszó ásványnak azon tulajdonságát, miszerint bizonyos irányok
ban több, gyakran élénk szint mutatnak, például a Labrador.

Színjátszás (Farbenspiel) alatt értjük azon tüneményt, mely 
szerint az ásványon igen élénk és tarka színek úgy mutatkoznak, 
mintha az ásvány belsejében levő lapoktól erednének. Igen jelesen 
mutatja ezen tulajdonságot a nemes Opal és a csiszolt Gyémánt.

Szivárványozás (Irisiren) abban áll, hogy hasadási vagy törési
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lapokon vagy pedig az ásvány belsejében is szivárványszínű körök 
vagy sávok mutatkoznak. Quarzon, Gypszen, Baryton gyakran for
dul elő.

A delejessé#. (Magnetismus.)
Néhány ásvány, mely vasat tartalmaz, a delejtüre hatást gya

korol. Az ilyen ásványokat delejeseknek (magnetisch) nevezzük és 
pedig delejességük vagy egyszerű (einfach magnetisch), ha a delejtii 
mint két végét magukhoz vonják (Haematit) vagy pedig sarkas 
(polarisch magnetisch) ha a delejtü egyik végét vonják, a másikat 
pedig eltaszitják (Magnetit).

A villanyossá#. (Elektricitaet).
Némely ásvány dörzsölés, nyomás vagy hevítés következté

ben villanyossá (elektrisch) lesz, t. i. azon képességet nyeri, misze
rint könnyebb testecskéket — mint papírdarabokat, bodzafabélböl 
készült golyócskákat —· magához von s ismét eltaszit.

A borostyánkő dörzsölés által nemleges (negativ) villanyossá 
got kap; a turmalin hevítés által egyik végén nemleges a másikon 
pedig igenleges (positiv) villany osságot nyer.

A villogás. (Phosphorescenz).
A villogás azon tulajdona némely ásványnak, molynél fogva 

külbefolyás következtében sötétben világit minden hév és láng fej
lesztése nélkül.

Ezen állapot különféle módon idézhető elő.
Quarcz világit, ha két darabot egymáshoz dörzsölünk. A sárga 

Sphalerit villog ha késsel vakarjuk. Ha a Folypat durva porban 
izzó fémlemezre hintetík, viola vagy zöldszinü gyenge világosságot 
áraszt. A gyémánt villog ha hosszabb ideig a világosságnak ki 
volt téve.

Az ÍZ. (Geschmack).
Csak azon ásványoknak lehet ize, melyek vízben feloldhatók.
Az iz sós (salzig, Konyhasó), édeses összehúzó (süsslich zu

sammenziehend, Timsó) ; fanyar (herb, a Gáliczok) ; lúgos (laugen
haft, Soda) ; hűtő (kühlend, Salétrom) ; ■keserű (bitter, Kesersó); csí
pős (stechend, Salmiak), savanyu (sauer, a savak) stb.

Az ásvány izének kutatásánál tanácsos egy kis óvatossággal 
eljárni, minthogy némely feloldható ásvány mérges.
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A SZ,ag. (Geruch).
Magában véve igen kevés ásvány bír szaggal; némelyek csak 

akkor hatnak szaglási érzékünkre, ha reájok lehelünk, azokat dör
zsöljük , szétdaraboljuk vagy hevítjük. Megkülönböztetünk péld. 
agyagszagot (thoniger) észrevehető, ha az agyagra vagy agyagtar
talom ásványokra lehelünk, szurokszagot ^bituminöser) Földolaj; 
kénszagot (schwefeliger) égő Kén ; perkelt szagot (brenzlicher) dör
zsölt Quarcz; foghagyma szagot (knoblauchartig) hevített Mireny 
és csípős szagot (stechend) Sósav.

A tapilltat. (Anfühlen).
Tapintatra nézve az ásványok is különbözők u. m. érdesek, 

sikamlósak. A drágakövek föliilete például feltűnően hideg miáltal 
ezeket némileg az utánzottaktól megkülönböztetni is lehet, melyek
nek felülete nem annyira hideg.

A hőség hatása. (Wärme).
A hő befolyásánál is hasonló törvényszerűséget mutatnak az 

ásványok mint a világosságénál.
A szabályos rendszerhez tartozó jegeczek mindhárom irány

ban egyenletesen terjednek ; az egy optikai tengelylyel bírók más
képen terjednek a főtengely irányában és másképen azon irányban, 
mely a főtengelyre függélyes; azoknál pedig, melyek két optikai 
tengelylyel bírnak mind a három tengely irányában más- másféle
képen történik a terjedés. Ugyanazon viszonyokban történik a hÖ 
vezetése is.

Az ásványok vegytani tulajdoságairól.
lía valamely test elég, a vas megrozsdásodik, a réz kénsavba 

fektetve elenyészik és kék folyadékot ad, akkor maga az anyag 
szenvedi a változást, melyet vegytaninak nevezzünk, minthogy a 
vegytan ád róla fölvilágositást.

A különféle vegytünemények az ásványokra nézve igen jel
lemzők.

A vegytannak sikerült továbbá különféle utakon, a természet
ben előforduló legtöbb testet szétbontani, azaz alkatrészeit (Be
átán dtheile) meghatározni.

Ezen eljárásánál azonban át nem léphető határokra akadt, 
minthogy végre oly alkatrészekhez jutott, melyeket semmiképen

KRIEBCU : jUvAhytan. 3



34

már szétbontani nem lehet, ezek az egyszerű testek vagy eleinek 
(Elemente, Grundstoffe).

A többi test mind összetettnek vagy vegyűletnek mondatik.
Jelenleg már több mint 60 elemet ismerünk, melyeket nem 

fémekre, könnyű fémekre és nehéz fémekre osztunk.
Némely elem tisztán maga is fordul elő a természetben — 

Kén, Arany, Graphit—többnyire azonban egymással vegyítve mint 
összetett testek fordulnak elő. Az elemeknek egymással való vegyí
tése mindig bizonyos súlyarányban történik, melyet vegysulynak 
(Mischungsgewicht) nevezünk.

Minden elem tehát bizonyos, szám által — arány szám (Ver- 
hältnisszahl) — kifejezhető sulymennyiségbon vegyül a másikkal.

Az arányszám e szerint azt fejezi ki, hogy valamely elemnek 
hány sulyrésze vegyül egy másikkal, vagy pótolja azt a vegyületek 
ben, és azért pótsúlynak (Aequivalent) is nevezzük.

Lássunk egy példát:
A tiszta viz (ΉΟ) mindenkor úgy bomlik alkatrészeire, hogy 

a köneny vegysúlya úgy aránylik az élenyéhez mint 1: 8; 9 lat viz 
bői tehát mindig kapunk 1 lat könenyt és 8 lat élenyt.

Hogy a köneny például a kénnel vegyüljön (HS), szükséges, 
hogy 16 sulyrész kén legyen jelen, a 16 sulyrész kén pótolja tehát 
a 8 sulyrész élenyt.

Az éleny, köneny és kén vegysulya e szerint 8, 1,16 mely súly 
mennyiségek azonban 2-szeresen, 3-szorosan — 10-szeresen jöhetnek 
elő a vegyületekben, de mindig csak egész számokkal szorozva. A 
vegyalkatban tehát szintoly gyönyörű törvényszerűséget találunk 
mint a jegeczalakoknál.

Az elemeket latin neveinek első betűjével szoktuk jelölni sha 
két elem neve ugyanazon betűvel kezdődik, nevéből még egy másik 
jellegzö betűt veszünk hozzá. A vegytani jegy mindjárta vegysulyt 
is jelenti, (0  alatt péld. nem csak általában élenyt, de még a vegy 
súlyt — 8 — is értjük) ha pedig az elem vegyületekben többszőre 
sen foglaltatik, azt egy szám által a jegy jobb oldalán alant jelöljük 
például kénsav =  S03; vaséleg =  Fe(J 0 3; vilsav =  P 0 5.

Az elemek sorozata vegysulyukkal e következő:
1. Aluminium (timany) A1 = 14
2. Argentum (ezüst) Ag = 108
3. Arsenicum (mireny) As — 70
4. Aurum (arany) Au — ~ 198
5. Baryum (sulany) Ba = 08
0. Beryllium (édeny) Be — 7
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7. Bisnmthum (kencny) Bi =r 10«
8. Borúm (borany) B = i i
9. Brom (büzeny) Bi- ZI 78

10. Cadmium (kadany) Cd zz: 56
1 1 · Calcium (méazeny) Ca .— 20
12. Carbon (széneny) C 6
13. Cerium (czereny) Ce zz: 46
14. Chlor (halvány) Cl :— '3 6
15. Chrom (festeny) Cr — 2G
1 5. Cobalt (kékeny) Co ZZ! 30
1 7. Cuprum (réz) Cu — 32
18. Dydimium D = 49
1 9. Erbium E ZZ
20. Ferrum (vas) Fe •— 28
2 1. Fluor (folany) FI zz: 18
22. Hydrargyrum (higany) Hg zz 100
23. Hydrogen (köneuy) H zz 1
2 4. Ilmeniuin 11 zz: 63
25. Iridium (nelieny) Ir = 98
215. Jód (iblany) J zz i 26
27. Kálium (hamany) K = 40
28. Lantban Lr Ä 47
29. Lithium (lavany) Li = 6
30. Magnesium (kesreny) Mg = i 2
3 1. Mangan (cseleny) Mu = 27
32. Molybdaen (olany) Mo — 48
33. Natrium (szilieny) Na = 20
3 4. Nikoluni (Many) Ni = 29
35. Niobium Nb = 100
30. Nitrogen (légeny) N 14
3 7. Osmium (szagany) Os = 100
38. Oxygen (éleny) υ = 8
39. Palladium (pallany) Pd — 53
40. Phosphor (vilany) P = 32
41. Platin (ércny) Pt = 98
42. Plumbum (ólom) Pb = 104
43. Khodinin (röteny) K = 52
4 4. ltutlienium Ku = 52
45. Selenium (reteny) Se ZZ 40
40. Silicium (kovany) Si = 22
47. Stannum (ón) Sn = 59
48. Stibium (dávdany) Sb zz: 122
49. Strontium (pireny) Sr — 44
50. Sulphur (kén) s = 16
51. Tantal (imeny) Ta == 92

3 *



5 ‘2. Tellur (irány) Te — 04
53. Terbium Tb —
54. Thorium (tereny) Th =  60
55. Titan (kémény) Ti =  24
56. Uran (sárgany) u =  00
57. Vanadium (szineuy) V =  08
58. Wolfram (seleny w =  92
59. Yttrium (pikeny) Y =  32
60. Zincum (horgany) Zn =  3 2
Gl. Zirkon (jáczany) Zr =  08

Az ásványok vcgyiileteiról.
A legegyszerűbb vegyület az, hol két elem lép egymással ősz 

szeköttetésbe.
Majdnem valamennyi elemnek nagy rokonsága van az éleny 

hez, ez tehát legtöbb egyszerű vegyületet képez, melyek vagy él 
egek (Oxyde) vagy savak (Säuren); az utóbbiak savanyu ízűek, 
vízben feloldhatók, a lakmus papirt vörösre festik.

Azon elemet, mely az élenynyel vegyiiletbe lép gyüknek (Ra 
dieal) nevezzük.

Két elemnek vegyülése első rendű vagy kettes vegyitek (binär) 
mondatik. Ezek igen gyakoriak. Ide tartozik minden éleg és sav.

Például emlitjűk: a szikéleget =  Na O, a mészföldet — CaO, 
a cseléleget =  Mn2 0 3, a vaséleget =  Fc3 Ok; a kénsavat =  S03, 
a mirsav =  As 0 5 stb.

A képleteket rövidebben is írhatjuk, ha t. i. az éleny pótsú
lyát pont, a kénét pedig vessző' által fejezzük ki, melyet a gyök fö
lébe tesszünk mint péld. C =  CO,2 =  szénsav, N — N 05 =  lég
sav ; í^b =  PbS =  ólomkén stb. ha a gyökből két pótsúly van jelen 
az jegyén keresztül húzott vonás által jelölhető Gr =  Cr<20 3 — 
Chroméleg.

Két elsőrendű vegyületnek vegyítése adja a másodrendű vagy 
kéiszerkettes (doppelt binäre) vegyeket, melyeket soknak is nevezünk. 
Ilyen sókat föképen az élegek képeznek savakkal egyesülvén, s ezen 
esetekben äz ólegek aljaknak (Basen) is neveztetnek.

Ily másodrendű vegyületek például Ca 0 . C0,2 =  szénsavas 
mészföld; Ca 0. S03 =  kénsavas mészföld stb.

A harmadrendű vegyületek erednek 1) ha egy másodrendű 
egy elsőrendűvel v. 2) ha két másodrendű vegyület egymással egye
sül, például Gyps =  Ca 0. S034 -2  HO ; Dolomit == Ca O. COa 4- 
Mg 0. COa; Tirasó =  KO. S03 +  Al,. 0 3 - f  Si 0 3.

A szervetlen világban tehát mindig csak kettes vegyeket talá



lank, mi által már különbözik a szervestől, hol a hármas és négyes 
vegyületek az uralkodók.

A vegykiscrletckről.
Az ásványok vegytani tulajdonságaikat bizonyos vegykisér- 

letek által tudhatjuk meg, melyek vagy száraz utón vagy pedig 
nedves utón történnek.

Vegykísérletek száraz utón. Ezek az ismeretes forraszcső 
(Löthrohr) segítségével történnek. Ha mi a forraszcsövel valamely 
lángba füvünk, akkor ennek hőfokát emeljük , a láng fekvő hely
zetbe jő és kevesebbet világítván mintegy két részből látszik ál
lam, a belső kékes lángot t. i. körülveszi a külső sárgás láng.

A külső lángnak hőfoka sokkal nagyobb mint a belsőé, mert 
az égő test anyaga a levegő élenyével is érintkezvén, tökéletesen 
elég, sőt még éleny fenn is maradt. Ezen fennmaradt óleny azon 
ásványnyal, melyet a küllángba tartottunk összevegyül, ha ez álta
lában äz élenyliez vegyvonzással bír, azért a külső lángot elégítő 
vagy oxydáló lángnak (Oxydationsflamme) nevezzük; a belső láng 
ellenben semmi szabad élenynyel, hanem széneny és könnenynyel 
találkozik, melyek a belé tartott ásványból az élenyt elvonják, 
miért is a belső lángot színitö vagy reducalo lángnak (Reduktions
flamme) mondjuk.

A forraszcsövei teendő kísérletekhez szükségeltetik: jó  fenyő- 
szén (Fichtenkohle), melybe egy kis gödröcskét vájunk a kémlelet 
befektetésére; éreny fogó vagy éreny sodrony (Platinzange oder 
Platindraht); 2—3" hosszú üveglombicskák (Glaskolben) és 4—6'' 
hosszú üvegcsövek (Glasröhren).

A további vizsgálatokhoz szolgálnak aztán az úgynevezett 
kémszerek (Reagentien) u. m .: Borax, Soda (siksó), vilsó (Phos
phorsalz), Kéhenyoldat (Kobaltlösung) sósav, párolt víz és kém- 
papírok.

A száraz utoni vizsgálatokat legjobb bizonyos rendben tenni, 
melyet leginkább a gyakorlat határoz meg.

A vizsgálat alá vett ásványdarab soha egy kölesszemnél na
gyobb ne legyen, legjobb, ha ez oly nagy mint egy kölesszemnek 
fele vagy harmadrésze.

A legelső kémlést rendesen az üvegcsőben vagy a lombikban 
teszszük. Először csak a gyertyalángot alkalmazzuk, s ha az többé 
semmi hatást nem gyakorol, forraszcsövei füvünk a csőnek azon 
pontjára, melyen a kémlet fekszik. Itt leginkább arra kell vigyázni, 
rakódik-e a hidegebb részekre viz vagy más illő test le?

Ezután a szénre fektetve az ásványtöredéket a forraszcsővel
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reá füvünk, mi mellett olvadási fokára, a hátrahagyott verődök (Be
schlag) színére és az dilié részeknek szagára ügyelünk.

Az ásványok olvadékonyságának meghatározására líobell ku 
lönös 6 ásványból álló olvadási fokozatot állított föl.

1. Antimonit, durvább szálkákban,
2. Natrolith pedig vékonyabbakban már a gyertyalángnál, 

forraszcső nélkül olvasztható.
3. Almandin a gyertyalángban ugyan már nem, de még tom

pább darabok is igen könnyen olvadnak a forraszcsö előtt.
4. Amphibol (úgynevezett sugárkö a Zillervölgyböl) forrasz- 

eső előtt kevésbbé vékony szálkákban olvad.
5. Orthoklas (Sz. Gotthardi Adulár) igen vékony szálkák el

olvadnak még a forraszeső előtt.
6. Broncit forraszcső előtt csak a legvékonyabb hegyei göm 

bölyödnek.
Az említett 6 ásvány szálkáit mindig készen kell tartanunk, 

hogy a meghatározandó ásványét azokkal összehasonlíthassuk.
Sok ásványt a hevítésüknél előforduló tüneményeken meg In- 

hét ismerni:
A kénvegyek szénen az élegitö lángban vagy üvegcsőben he

vítve, égő kénszagot árasztanak.
A selenvegyek ugyanazon körülmények közt rothadt retek sza 

got adnak.
A tellurvegyek a nyílt cső végén hevítve lengületet (Subli

mat) adnak, mely részben apró színtelen cscppckkc olvad, ha a cső 
vet a verödék táján hevítjük.

Az arsenvegyek szénen hevítve foghagymaszagot terjesztenek.
A vizvegyeknél, ha ezeket üvegcsőben vagy lombikban hevít 

jük, a cső hidegebb részére viz (Ülepedik le, némely higanyvegyek 
nél pedig tiszta higany.

Verödék által a szénen felismerhetők:
Az antimonvegyek. Verödékök fehér s illékony, a lángot pedig 

alig festi.
A tellurvegyek. Verödékök az antimonvegyek-éhez hasonló, 

csakhogy a szinitö lángot szépen kékre vagy zöldre festi.
A horganyvegyek. Ezeknek verödéke sárgás mig forró, a ki

hűlés után azonban fehér és nehezen illő.
A ívismuthvegyek, melyeknek verödéke részint fehér, részint 

narancssárga, a lángot pedig nem festi.
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Az ólomvegyek, ezeknek verődéke zóldessárga.
A hevítésnél még sokféle más tünemények is mutatkoznak, 

melyekre szintén figyelemmel kell lennünk; az ásvány megduzzad, 
habzik, durran, pattogzik. jegeczedik sat.

Az ásványok némely fémvegyei reducalódnak a szénen, mi
nek következtében egy fémszem (Regulus) válik ki, melynek nyujt- 
liatóságát vagy ridegségét, de még kinézését is meg kell hatá
roznunk.

Fontos továbbá még azon körülmény is, hogy némely ásvány 
a forraszcsö lángját megfesti. Az ásványok ezen tulajdonságának 
szemlélésére a kérdéses ásvány kis szálkáját a platincsipeszbe vesz- 
szitk, vagy pedig a platinhuzal végét kis gamóba görbítvén s víz
zel megnedvesitve értetjük az ákvány porához, mire aztán a külső 
lánggal füvünk.

Az ilyenkor észlelhető színek: sárga (Natron); ibolya (Káli) ; 
zöldes (Baryt, Rézoxyd^vilsav, borsav, tollursav, molibdänsav); ké
kes (Antimon, Arsen, Ólom, Halvréz, Selen); veres (Lithion, Stron- 
tian, mész).

Jelegző továbbá még némely ásványnak alkalias és delejes 
hatása, melyet izzitásuk vagy olvadásuk után mutatnak. Az elsőt 
valamennyi alkali és alkalis földek vegyületeinél tapasztaljuk, me
lyeket szénsavval, kénsavval, légsavval, halvanynyal, folanynyal és 
vízzel képeznek. E tulajdonság kikutatása kedvéért, az izzított 
kémletet curcumapapirra tesszük és egy csep vízzel megnedvesit- 
jíik, ha alkalis hatással bír, akkor a papíron barna vagy vörösbarna 
foltok keletkeznek.

A delejtüre pedig majdnem valamennyi vas és álanyércz gya
korol hatást izzitásuk után.

A forraszcsö-kísérletek még fontosabbakká válnak, ha bizo
nyos kémszereket alkalmazunk. A kémszereket pedig csak az ás
ványnak izzitása után szabad alkalmazni.

A kémszerek közül leginkább említendők:
1. Borax és Vilsó.
Mindkettőt ugyanazon czélra használjuk és pedig rendesen 

érenyhuzalon. Az érenyhuzal gamós végét a veres izzásig hevítjük, 
mire egy borax vagy vilsó darabocskához érintvén, ebbe bele olvad 
és ha most forraszcsövei reá füvünk, képződik egy tiszta gyöngy 
(Perle). Ezen gyöngyöt a már izzított ásványszemecskével együtt a 
forraszcsö hatásának tesszük ki, és pedig előbb a külső aztán a 
belső lángban.

A borax és vilsóval való kémlelés legnagyobb fontossággal
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bír a fémes anyagoknál, melyek a külső és a belső lángban, izzó an 
vagy kihűlve, különböző színű gyöngyöket, mutatnak.

A vastartalmú ásványok a belső lángban zöldszinü üveget ad
nak, mely ha meghűl halovány lesz.

Sok rézvegy a boraxxal a küllángban kék vagy zöld üveggé 
olvad össze, mely a küllángban barna és homályos lesz.

Kohalttartalmu ásványok a gyöngyöt kékre ; cAromtartalmuak 
pedig szmaragdz'óláre, festik.

A manganvegyek a küllángban ibolyaszinü gyöngygyé olvad 
nak, mely a bellángban színtelenné lesz.

Legtöbb uranvegyék a küllángban sötétsárga , a bellángban 
pedig szép zöld üveget adnak. melynek színe a kihűlés után 
élénkebb.

A kezdő az emlitettt színes gyöngyöket gyakran meg nem 
szokta kapni, minthogy sok gyöngy a mcgszakasztott fuvás által 
homályossá válik.

Majdnem valamennyi ásvány borax- és villanysóval olvasztható, csak 
a kovasav veyyületei nem olvaszthatok vilsóval, tehát azon ismerhetők meg

2. Soda.
A kérdéses ásványnak porát sodával (rendesen kettedszén 

savashalvanyt) szénen tesszük ki a forraszcsö hatásának. Ilyenkor 
több test pezsegve olvad össze a sodával, n. rn.: a kovasav, a Ti
tán, Wolfram, Molybdän savai.

Igen sok fémvegy ülőiből soda segítségével nyerhetünk tiszta 
fémet mint péld: Wismuthot, ént, ólomot, ezüstöt, aranyat, rezet, 
álanyt stb.

Mireny és higany ellillannak. Kén- és kénsavtartnlmu ásvá
nyok szénen egy anyagot adnak, melyet mi kénmájnak (Hepar) ne
vezünk, s mely ha ezüstre fektetjük s megnedvesitjiik, barna és 
feketés foltokat idéz elő.

3. Légsavas kobalt oldata.
A kémlet az oldattal megnedvesitvo a csipezben vagy szénen 

erősen izzitatik. Csak a nem olvasztható ásványoknál alkalmazzuk; 
némely testekkel jellemző színeket ad. péld. a timfölddel, kovasav 
val kéket; Magnesiával rózsaszínt; horgéleggel, ónéleggel zöldet.

Vegykisérletek nedves utón.
Némelykor ha a forraszcsövei tett kísérletek biztos eredmény

hez nem vezetnek, segíthetünk magunkon azáltal, hogy az ásványt 
nedves utón vizsgáljuk. E őzéiből a kérdéses ásvány porát különös 
folyadékba — oldószerekbe (Auflösungsmittel) —- tesszük^ és ha 
szükséges hevítjük.
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A közönséges oldószerek : viz, sósav a legtöbb nem fémes ás
ványok számára, légsav vagy légsav és sósav vegyítve—király víz —■ 
a íémvegyületek számára, továbbá kénsav, kalilug stb.

Ha az oldószerek az ásványra hatást nem gyakorolnak, ak
kor a kémletet meg kell ömleszteni (aufscbliessen) azaz 3—4 szer 
annyi súlyú szénsavas hamanynyal vagy sziisenynyel, vagy 5—6- 
szor annyi súlyú szénsavas baryttal megolvasztani, mire aztán a 
savakban fololvaszthatóvá válik. Az olvasztás éreny- vagy ezüst 
tégelyben történik.

A nedves utón való kísérleteknél elárulják magukat, az anya
gok péld. az által hogy elillannak mint a szénsav, mely az ásvá
nyokból kipezseg, ha azokat légsavval vagy sósavval érintjük; vagy 
azáltal, hogy az oldatot festik, mint péld. a wolframsav sárgára, a 
molybdänsav kékre; vagy az által, hogy különös részek lecsapód
nak, mint a kocsonyakcpzés a kovasavvegyekncl.

Kiilölialakliság. (Heteromorphismus.)
Vannak testek, melyek ngyanazon alkatrészekből állanak és 

némelykor kétféle je^eezrendszerhez tartozó alakokban fordulnak 
elő s a mellett még különböző természettani tulajdonságokat is mu
tatnak, mi azt úgy képzelhetjük, hogy ugyanazon elemek bizonyos 
körülmények közt más — másképen csoportosulnak. Az ide vágó 
leginkább feltűnő példa a széneny, mely mint gyémánt a szabályos 
mint graphit pedig a hatszöges rendszerben jegeczedik; a gyémánt 
keménysége — 10, a graphit-é =  0,5 — 1. Vannak anyagok, me
lyek három különböző jegeezrendszerben is jegeezednek.

Ezen tüneményt, mely szerint ugyanazon anyag különböző 
alakban fordul elő, általában különalakuságnak (Heteromorphismus) 
nevezzük, különben pedig (Dimorphismus, Trimorphismus) Két- 
Háromalakuságnak.

A kétalakuság legjelesebb példái:
Ca 0 . 00,, mint mészpát hatszöges, mint Aragonit rhombos.
Ba 0. C0,2 -j- CaO. C02 mint Barytokalcit egyliajlásu, mint Alstonit

rhomhos.
Fe S,2 mint Pyrit szabályos, mint Markasit rhombos.
Ag S mint Argentit szabályos, mint Acanthit rhombos.
Ti Og. mint Rutil és Anatas négyszöges, mint Brookit rhombos,

Ifasonalakuság, (Isomorphismus.)
De oly anyagokat is ismerünk, melyek noha vegytanilag egé

szen különbözők jmégis ugyanazon jegeczalakban találtatnak. így
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péld. a Korund (Al2 0 3) és a Haematit (Fea 0 3) rhomboéderben 
jegeczedik, melynek ólszöge 86°.

Ezen tüneményt, melynél fogva két különböző anyag egyenlő 
alakban jö elő hasonalakuságnak (Isomorphismus) nevezzük, itt a 
különböző elemek egyenlően vannak csoportosítva.

11. R észletes ásványtan.
Azon ásványok, melyek lényeges tulajdonságaikban — neve

zetesen vegy- és alakban — tökéletesen megegyeznek ugyanazon 
fajhoz (species) tartoznak.

Hol az alak hiányzik, ott a vegyaikatot és a termószettani 
tulajdonságokat vesszük tekintetbe. Hasonló fajok képeznek rendet 
(Ordnung), hasonló rendek osztályt (Klasse). Ilyképen épül fel a 
rendszer alólról fölfelé.

Az ásványrendszerelí.
Az ásvány rendszereket leginkább csak azért állítjuk föl, hogy 

az ismeretes ásványokat könyebben áttekinthessük, vagy hogy azo
kat könnyebben meghatározhassuk.

Az ásványrendszerek különböző elveken alapulnak. Vagy 
csupán csak az alaki és természettani tulajdonságokat veszik telein 
tetbe (Mohs, Zippe), s ezeket természetrajzi (naturhistorischo) rend 
szereknek mondjuk; ■ vagy pedig épen a vegyaikatot veszik ala
pul (Berzelius, Rose, Dana), ezeket vegytaniaknak (chemische) ne
vezzük. Ha ellenben mind a háromféle tulajdonságokra egyaránt 
tekintettel vannak, keletkeznek a vegyes (gemischte) ásványrendsze 
rek (Naumann, Dufrénoy).

Noha az ásványokat nem szokás oly rendszeres névvel ellátni 
mint az állatokat és növényeket, mégis vannak az ásványfaj elne
vezésére különös szabályok, melyek a nevezet (Nomenklatur) tár
gyát képezik.

Az ásványtan rövid története.
Az ásványokról igen hosszú ideig rendkívül keveset tudtunk. 

Csak a 17. században tűntek fel az ásványok szabályos alakjai és 
Steno (1639) födözte föl, hogy a kövek nem belölröl nőnek, és hogy 
mindegyik jegeczein bizonyos nem változó szögeket mutat; Bar 
tholin pedig látót az izlandiai paton keresztül először minden tárgyat 
kétszeresen .Linné (1707—1778) ugyan itt is minta természet többi 
két országában rendszert alakított, melyet azonban mindjárt azzal 
vezet be, hogy mily nagyon hiányosak ismeretei. Az ásványtan alap
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ίát We" ner (1750 18 i 7) vetette meg 1774-ben megjelent müvecs-
ké]e által „Von den äusserlichen Kennzeichen der Fossilien.“ A 
világ minden országából jöttek tanítványok hozzá Freibergbe, 
kiket elragadó előadásai által lelkesített. Miután már Romé de 
Lisle (1726—1790) át volt hatva a jegeczek nagy fontosságától 
és akkori időben a leggazdagabb jegeczgyüjteménynyel birt, sőt je- 
geczmintákat is készített, uj lendületet nyert tudományunk, a mathe- 
matikailag képzett Abbé Hauy (1743—1822) által, ki 1781-ben ta
lálta föl az annyira fontos jegeczismét. Bergmann (1735—1784) 
munkálatai és Lavoissier (1743—1794) fényes fölfedezései után lett 
a vegytan az ásványtan alapja, de a természettani tulajdonságok 
megismerésében is történt folytonos haladás és pedig Mains 
(1793—1812) — (ki 1808-ban a lény irányítását találta föl) Arago, 
(1786—1853) Seebeck (1770—1831) Biot (1774) Brewster (szül. 
1785) Haidinger (sz. 1793) Kobell (sz. 1803) Grailich (1829—1859) 
által.

A jegeezisme különös ápolói voltak : Weiss, (1780—-1856) 
Mohs (1774 -1839), ki Werner tanítványa és utódja volt, s az ás
ványtan termószetrajzi irányában kitűnő érdemeket szerzett magá
nak. Naumann (sz. 1798) Miller.

A Scheele (1741— 1786) és Klaproth (1743—1817) által meg
alapított ásvány-vegytan Berzelius (1779—1848) által nyerte befe
jezését, ki úgy mint Rose Gusztáv (sz. 1798) egy vegytani rend
szert alakítót; hasonlót tett Dana (sz. 1813) Amerikában.

Az ásványok meghatározására a következő két táblát veszem 
át Tschermak ásványtanából. Ezek úgy vannak szerkesztve, 
hogy szerintük a kezdő a gyakrabban előforduló ásványokat köny- 
nyft módon meghatározni képes.

A meghatározásra t. i. nem kellenek más eszközök mint egy 
darab mészpat egy darab Quarz, karcztábla, sósav, forraszcsövecske 
Borax, Vilsó, Szoda.

Az első táblát akkor használjuk, ha jegeczekkel bírunk, me
lyeknél a rendszer biztosan meghatározható; a másodikat pedig 
azon esetekben, holjegeezünk nincsen vagy a rendszert meghatá
rozni nem lehet.

Ha az ásvány nevét a táblában megtaláltuk, soha el ne mu- 
laszszuk ennek bővebb leírását e könyv további részében tüzetesen 
elolvasni. Oly dolgok melyeket mindenki ismer — viz, higany — 
kihagyattak.

A rövidítések melyeket a következőkben használni fogunk 
ezek: H =  hasadás; K =  keménységi fok: Fs =  fajsuly v. T =  
tömöttség; v. =  vegyalkat; f. e. =  forraszcsö előtt.
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Szabályos rendszer.
1. Engedékeny fémek :

Réz. Ezüst. Arany (ritkán jegeczedve.)
2. Rideg, ritkán engedékeny fémes vagy félig fémes ásványok.

a. sokkal keményebbek a mészpatnál; soha négyaljban; kar
ezuk nem veres.

Pyrit — Ötszögtizenkettős é3 Hatalj a leggyakoribb alakok 
— színe sárga.

Smaltin — Hatalj- és Nyolczaljlapok — énfehér — aczél 
szürke.

Magnetit — Oktaeder, ritkább Hexaeder — vasfekete ; nem 
olvasztható.

b. a mészpatnál nem keményebb; soha négyaljban.
Galenit — Hatalj , Nyolczaljlapok etc. tökélyetesen hasad 

o o O o c  szerint —- színe ólom szürke.
Argentit — Haxaeder, Octaedor lapok stb. engedékeny — 

színe feketés ólomszürke.
Cuprit — Oktaeder, Hexaeder-Dodekaedor lapok — karcza 

barnás veres.
c. Négyaljak.

Tetraedrit — aczélszürke — vasfekete.
3. Nem fémes ásványok.

a. A hasadás világos; karezuk nem veres.
Fluorit — Hexaeder és Oktaeder, gyakran Η. ~  O szerint
Sphalerit — Rombtizenkettős és Négyalj — H. =  ooO.

b. a hasadás nem világos vagy karezuk veres.
Gránát — Rombtizenkettős, ritkább Deltoidhuszonnégyes — 

barna és zöld színek, Quarcz keménységű.
Analcim —· Hatalj- és Deltoidhuszonnégyes lapok — kö

zönségesen fehér vagy színtelen ; vizet tartalmaz.
Leucit — Deltoidhuszonnégyes — fehér vagy szürke — nem 

tartalmaz vizet.
Cuprit — karcza barnás veres — mészpat keménységű.

4. Sók, az az vízben könnyen oldható, tehát ízzel bíró testek.
Kősó, Salmiak, Timsó.

Négyszöges rendszer.
Kassiterit — közönségesen ikrek — sárga, barna stb. színek, 

Quarz keménységű — fajsulya nagy (7) — nem olvasztható.

I.
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Vesuvian — oszlopok; H. nem világos; majd quarz kemény
ségű ; zöld, barna stb. színek, olvasztható.

Wulfenit — sárga jegeczek, mészpat keménységű.
Skapolith — oszlopok — H =  prisma szerint; K =  5; fehér, 

szürke, zöld stb. színek.
Apophyllit — színtelen s fehér; H =  a véglap szerint; K =  

5; víztartalmú.
Hatszöges rendszer.

1. Fémes, a karcz nem veres.
Arsen, Antimon, Wismuth (ritkán kivehető jegeczekben.)

2. Fémes vagy félig fémes, a karcz veres.
Hämatit — aczélszürke, veres ; K =  majd 6.
Cinnabarit — K =  körülbelül 2; karcz skarlátpiros, hevítés

nél elillan.
Pyrargyrit'— K =  2 körülbelül; cochenilleveres; rideg go

lyócskává olvasztható.
3. Nem fémes ásványok, fehér vagy szürke karczczal. 

a. legalább is Quarz keinénységüek.
Quarz — többnyire 6-szöges oszlop, 6-szöges pyramissal — 

közönségesen halovány színekkel bir.
Turmalin — a háromoldalú prisma lapjai, rhomboeder lapok, 

gyakran sötét színekben.
Beryll — hatoldalu oszlop, véglap, 6-szögü pyramis — világos 

színekkel bir.
b puhább a Quarznál, oszlopos jegeczek, melyek igen rövidek 

is lehetnek.
Apatit — K =  5; üvegfény, nem olvasztható.
Csillám — K. =  2—3 ; tökéletesen hasad vékony ruganyos 

lemezekbe; gyöngyfény, üvegfóny.
Pyromorphit — K. =  3—4; gyémánt vagy zsirfény ; könnyen 

olvasztható.
Mészpat — K. =  3, savakkal megérintve pezseg,

o. puhább a Quarznál. Rhomboeder, sántaly és hasonló alakok.
Calcit — üvegfény, tökéletesen hasadt R szerint; savakkal 

igen pezseg.
Dolomit —  Rhomboeder, gyakran gömbölyüs lapokkal észsir- 

vagy gyöngyfénynyel. K =  3—4; savakkal alig vagy nem 
is pezseg — (lásd Magnesit.)

Chalybit —  sárgás egészen barna színig; hevítés után fekete 
és delejes.

Chabasit —- Rhomboeder ; K =  5 ; színtelen, fehér, víztartalmú.
?. Só hűsítő Ízzel.

Nitratin (Hamsalétrom.)
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Rhombos.
1. Fémes vagy félig fémes külsejű ásványok.

a. karczuk fekete, keménységük 3-nál nagyobb.
Arsenopyrit — ezüstfehér egészen világos aczélszürkeig, né

melykor sárgán megfuttatva ; mirenyt tartalmaz.
Markasit — sárga, szürkébe vagy zöldesbe, mirenyt nem tar 

talmaz. *
b. A karoz fekete; a keménység legfeljebb 3.

Antimonit — bosszú, oszlopalaku vagy tüalaku jegeczek, igen 
könnyen olvasztható.

Chalkosin — majdnem hatszögü pyramisféle kinézésű kurta 
jegeczek.

Pyrolusit — kurta oszlopalaku jegeczek; nem olvasztható.
c. A karcz barna.

Manganit — aczélszürke — fekete; K. körülbelül =  3.
Göthit — barna színek; sárgásbarna karcz. K. =  5.

2. Nem fémes ásványok, melyeknek K. 3-nál jóval nagyobb.
Olivin — bennött vagy szabad jegeczek ; H. nem világos; va

lamivel puhább a Quarznál (G’5 ); sárga és zöld színek ; 
vizet nem tartalmaz.

Hemimorphit — jegeczcsoportok ; K. = 5 ;  hevítésnél pattog 
zik, víztartalmú.

Staurolith — bennött jegeczek, H. világos; vöröses — fekete- 
barnáig ; Quarz keménységű.

Topäs — színtelen — sárga jegeczek, a véglap szerint hasit 
hatók. K =  8.

3. Nem fémes ásványok és körülbelül mészpátkeménységüok.
a. savakkal pezsegnek.

Arragonit — üvegfény; Fs =  3; színtelen vagy halovány 
szinti.

Cerussit — gyémánt és zsirfény ; Fs. =  G; hevítve pattog, 
ólomtartalmú.

b. savakkal nem pezsegnek.
Baryt — H. a kisátlónak véglapja és a nagy doma szerint; 

Fs =  4; pattogzik.
Anhydrit — a haxacderhez hasonló jegeczek; El. a 3 véglap 

szerint; Fs =  2‘8.
4. Elégő ásvány.

Kén. K =  2.
5. Sók, az az a vízben oldható tehát ízzel bíró ásványok.

Salétrom, Epsomit, Goslarit, Arcunit.
Egyhajlásu.

1. Nem fémes ásványok melyeknek keménységük a 3-nál jóval na
gyobb.
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Orthoklas - -  II. derékszög alatt az alj és. a ferdátló vóglapjai 
szerint; színtelen, fehér, halovány.

Amphibol — H. az álló prisma szerint, zöld — fekete színek.
K. =  5—6.

Angit — H. nem nyilvános, törése kagylós; zöld — fekete 
színek.

Epidot — oszlopalaku jegeczek — H. két irányban, ferde szög 
alatt. K. majd 7; többnyire zöld szinti — alig olvasztható.

'1. Nem fémes ásványok legfeljebb mészpat keménységgel.
Gyps — könnyen lemezekbe hasítható, hevítve zavarossá vá

lik és fehér porrá málható.
Azurit — azúrkék színnel, K =  3, rezet tartalmaz.

3. Sók, azaz vízben feloldható, tehát ízzel bíró ásványok,
Melanterit, Soda, Borax, Mirabilit.

I lároni hajlású
Földpatok — K. mindenütt — 6.
Distlien. — K. az oszlopok élein =  7, egyebbüt kisebb egé

szen 5-ig.
Clialkanthit — kék szinü és kellemetlen izü só.

II.
1. Vízben könnyen feloldhatók, tehát ízzel bírnak . . . .  Sók. 

u. m. Kősó, Salamia, Nitrit, Nitratin, Mirabilit, Glaserit, Gosla- 
ril, Melanterit, (lialkanlií, Tims«, Borax, Soda.

ízzel nem bíró ásványok........................................................2.
2. Tökéletes fémfény, karcz az ásvány színével egyenlő, ként nem

tartalmaznak, izzitásnál tehát szűrös szagot nem áraszta
nak ........................................................Termék Fémek.

u. m. Arsen, Antimon, VVismutli, Arany, Ezüst, Erény, Higany, 
lléz, Vas.

Más tulajdonságú ásványok....................................................... 3.
3. Keménységük olyan mint a Quarzé vagy nagyobb:

Gyémánt, Korund, Beryll, Topas, Distlien, Andaiusit, Staurolilli.
A keménység csekélyebb............................................................. 4.

4. Karczuk szürkésfekete, fekete, veres vagy barna . . .  38.
Karczuk fehér, világos szürke vagy más szinü de nem fekete

sem veres sem b a r n a ....................................................... 5.
5. Puha, körmünkkel karczolható, finom rostos, pornemü, földes,

nem l e m e z e s ......................... , ..............................60.
Keményebb, vagy lemezes, sem pornemü, sem földes . . 6.
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6 . Lemezes, körmünkkel karczolható, vagy tökéletesen hasítható
vékony ruganyos, vagy hajlékony lemezekbe, melyek izzi- 
tás után fehér porrá nem morzsolhatók . . . .  70.

Más tulajdonságú ásvány ........................................................7.

7. Az ablaküveget karczolja ..................................................... 26.
Az ablaküveget nem karczolja.................................................. 8.

8 . Savakkal (sósav-, légsav-, kénsavval) erősen pezseg. . 20.
Savakkal nem pezseg ............................................................. 9.

9 . Tömör, lágy, késsel vakarható K. =  3—4, gyakran zsíros tapin
tata, lombikban vizet ad, fel nem olvasztható, gyakran zöld
s z í n ű .....................................................................Serpentin.

Más tu lajdonságú ............................................................. 1 0 .
10. A jegeczes vagy szemcsés ásvány tökéletesen hasad R szerint, 

a hasadási lapokon gyémántfény; fel nem olvasztható, ha 
sósavban hevítjük kénkönneny fejlődik . . . Sphalerit.

Más tulajdonságok.................................................................. 11.

11. H. =  Octaeder szerint, K. =  4, magában véve nem olvaszt 
ható, gypszszel pedig gyöngygyé olvad . . . .  Fluorit. 

Más tu la jdonságok .............................................................11
12. A hasadási alak mindig rhombos tábla vagy oszlop, csak a tö 

mör darabok bírnak érdestől egészen szálkás törésig. 
K — 3, Fs — 5 a f. e. pattog, fel nem olvasztható, savak
ban o ld h a tó ..................................................................-Baryt.

Más tulajdonságú........................................  13.
13. Lombikban vizet a d ..................................................................18.

„ nem ad v i z e t ....................................................... 14.
14. Fs. =  6, K. =  3, könnyen olvad, sodával ólomgolyócskát ad 17.

Fs. =*= 3, K. majd 3, halaványveres, igen könnyen gyöngygyé
olvad, olomot nem t a r t a l m a z ............................ Lepidolilli.

Fs. legfeljebb 3. Nem, vagy nehezen olvasztható . . . . 1 6 .
15. K. =  5. H. nem nyilvános, savakban oldható . . . Apatit.

Jegyzék: Eliuállott földpatok, Amphibolok stb is ide vezethetuek 
akkor lásd 27.

A keménység csekélyebb ........................................................lö.
16. H. rhomboeder szerint, durva vagy finom szemcsés szöveg; föl 

nem o lv a sz th a tó .................................................. Dolomit.
H. a rhombos rendszer három véglapja szerint; gyakran tö 

mör gömbölyít hullámzatos alakú halmazok, folypattal 
gyönfeygyé o l v a d ......................................... ..... Anhydrit.
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Π. Sárga a f. e. pattogzik b aztán olvad .....................Wlllfcilit.
Zöld és barna színek, könnyen olvad golyócskává Pyromorphit.

18- Keménység! fok =  2......................................................... (iyps.
Kemény ségi fok 3—5...............................................................19.

19. A f. e. pattogzik de nem olvad...............................Hcminiorpllit.
A f. e. csendesen vagy felforralás mellett olvasztható —- Viztar-

............................................................................. lalmu silifcátok.
20. Zöld szinti, karcz zöld, többnyire vesealaku vagy fürtalaku hal

mazok ...................................................................... Malachit.
Kék szín, kék karcz ................................................... Azurit.
Más tulajdonságú ....................................................  . 2 1 .

21. Jegeczek vagy jegeczes darabok, H. a hatszög-ős rendszer lapjai
szerint — vagy vékony szálkás halmazok.........................25.

Jegeczek vagy jegeczes darabok, rhomboéder szerinti H.sal 
vagy szemcsés — tömör halmazok .............................22.

22. Sárga — barna. A f. e. feketévé v á l i k .....................Chalybit.
A f. e. nem lesz f e k e t e .......................................................... 23.

23 . K. — 3. Üvegfény. Fs =  2'7 ; nem olvasztható . . Calcit.
Más tu la jd o n sá g ú .................................... · .......................  24.

24. K. =  3, sodával olvasztva, ólomszemecskét ad . . Cei’USSit.
K =  5, nem ad ólomgolyócskát...............................Smilhsonit.

25. A jegecz- és hasadási lapokon gyémántfény, különben zsirfény, 
gyakran sötéten megfuttattva; Fs. =  6; a f. e. ólomsze
mecskét a d ........................................................ Cerussit.

Üvegfény; Fs =  2-8, nem tartalmaz ólmot . . . Arragonít.
26. Sárga, zöld, Quarzkeménységü szemcsék sötét kőzetbe benőve

— nem olvasztható .................................................... Oliviu.
Más tulajdonságú........................................................................ 27.

21. Szürkés, zöldes, vékony szálkás halmazok. K. — 5—6 apró
darabocskákban olvasztható — Asbest 1. Augit, Amphibol. 

Más tulajdonságú.......................................................................28.
28. A hasadás világosan k iv e h e tő ........................................... 35.

A hasadás világosan ki nem v eh e tő ........................................29.
29. Tömör vagy alaktalan ásvány, kagylós töréssel: nem olvaszt

ható ................................................................................. 34.
Jegeczedett vagy jegeczes........................................................30.

30. K. kisebb mint 7 (5 és 6) zöld — fekete színű, Fs. — 3, ol
vasztható, többnyire bennött...........................Allg'it.

Quarcz kem énységű.................................................................31.
31. Zöld, barna, fekete, meg veres szabályos rendszerbe tar-

k b iesch : AsvI nytan. 4
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tozó jegeczek vagy gömbös szemek; Fs =  3 — 4; olvaszt
ható, ..........................................................................Granal.

Más tulajdonságok, nem vagy nehezen olvasztható . . . 32.
3 2 . 6 oldalú jegeczek vagy szemcsés darabok, Fs =  2, rendesen

halovány színű.................................................. <]uai‘Z.
Más tu lajdonságok.................................................................33.

33 . Fs =  7, gyémántfény, a törésen zsírfény, gyakran négyszögü
i k r e k ..................................................................... K assileril.

Fs. =  3, iivegteny —- zsirfény, 3 oldalú oszlopok vagy bennöt 
rudas vagy szemcsés halmazokban, gyakran sötét színű

Turmalin.
34. üveg- vagy zsirfény K =  ő—6, viztarta'mu . . . .  Opal.

Törésen viaszfény, K =  7, vizet nem tartalmaz . ('halmion,
35. II. két irány szerint, melyek egymásra tökéletesen vagy pedig 

majd függélyesek, halmazokban, halovány színek vagy szín
telen, feh é r .............................................................Fölllpatok.

A H. m á s f é l e ........................................................................3(5.
36. Különböző, rendesen zöld, barna, fekete szimk, meglehetős 

könnyen golyócskává olvad (gyakori) . . . Amphibol.
Nehezen vagy nem olvasztható.............................................. 37.

31, Hosszú oszlopok vagy rudas, szálkás halmazok, nem olvaszt 
ható, rendesen kék, fehér szürke színek . . . DislllCli.

Rendesen zöld — zöldes fekete színű; az éleken olvasztható, 
azután fe lp u ffa d ....................................................... líphlol.

38. A karcz fekete vagy szürkés f e k e t e ................................... 48.
A karcz veres, barna, sárgás barna........................................... 39.

39. Tömör vagy földes, veres vagy sárgásbarna tömeg . . 40.
Jegeczedett v. jegeczes á s v á n y ..............................................40.

40. Fémes gyémántfény, K =  2, karcz v e r e s ..........................45.
K =  3—G. Karcz sötétvörös v. b a r n a ......................... 41.

11. A karcz sötétveres, fémes v. félig fémes külsejű. . . . 4-1.
A karcz barna, sárgás barna...................................................42.

42. A karcz sárgásbarna. A szín barna, K = 5 ; víztartalmú Limoilil.
Más tu lajdonságú ...................................................................43.

43. Félig fémes külsejű, a karcz sötétbarna; víztartalmú; K —
3—4 ....................................................................... Manganil.

Fekete, üvegfény, K =  5 -~6, vizet nem tartalmaz, olvasztható
Amphibol.

44. H. világos ; K =  3—4, olvasztható.............................. Clipril,
IT. nem világos ; K =  3 5, nem olvad . . . .  Ilacmalil.

45. A f, e. elillan és hidegebb helyekre hignnycseppek üleped
n ő k .................................................................. (' nnab irit.



Λ f. e, rideg, fémes golyóvá olvasztható . . . Pyrargyrit.
46. A f. e. hi ganypárákat á r a s z t ....................................Cinnabaril.

V. ha rézszemet a d ...........................................................('uprit,
A f. e. nem a d fé m e t................................................................47.

47. Vörös vagy barnavörös színek .................................Haeilialit.
Barna vagy sárgás barna sz ín e k ................................... Limonit.

48. Az ásvány színe veres vagy sárgaveres, (a megfuttottaknál csak
a törési l a p o k o n ) ...........................................................59.

Más s z í n ű ............................................................................... 49.
49. Puha, lágy, papíron írhatni vele, de nem engedékeny . 58.

A papíron nem lehet vele í r n i ......................................... 50.
50. Kitűnő H. hatalj szerint; ólomszürke; a f. e. ólomszemet ad

Galenit,
Kitűnő hatalj szerinti hasadással nem b í r .............................. 51.

51. Puha, késsel könnyen vakarható v. vágható, sötétszürke v.
fekete, nem barna ........................................................ 55.

Keményebb és ridegebb.............................................................52.
52. Tömör, a töréslapon tombackbarna színe van, felületén tarkán

megfuttatva, K =  3 ............................... . . Erubescit,
Vaskete; nyolczalj-hataljban, szemcsés halmazokban nem ol

v a s z th a tó ............................................................. 'Magnetit,
Onfehér v. aczélszürke, olvasztható . . . . . . . .  53.

53. Golyóvá o lv a s z th a tó ........................................................ 54.
Salakká olvasztható...................................................Fakóércz.

54. Jegeczalakja rhombos, lombikban hevítve egy barna és egy
fémes sublimátot a d ............................................ Arsennpyrít.

Szabályos, fele sublimatot nem a d ...................................Smallsl.
55. Engedékeny mint az ólom ......................................... Apgcnlil.

Lágy vagy keveset r i d e g ..............................................  56.
56 . Plegyes, rudas tüalaku jegeczek vagy vaskos darabok rudas

szövettel, már a gyertyalángban olvad . . Alllilllítnit.
Nem ilynemű jegeczek vagy halmazok ; vagy nem olvaszt 

h a tó .................................................................................... 57.
57. Nem o lv asz th a tó ...........................................................PjTOlusit.

Olvasztható s rézszemet a d .......................................... Chalkosin.
Olvasztható s ezüstszemet a d .......................................Stephanie

58. Karcza fényes, savakban nem olvad............................... Graphit.
Karcza nem fényes, sósavban oldható, mi mellett halvány fej

ük ki ..................................................................... Pyrolusit.
59. Harangszinü, K =  6 ........................................................Pyrit.

Sárgarézszinü, K =  alig 4 ........................................Chalkopyrit.
60. Zsíros ta p in ta tu .............................................................. 67.

4 *
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Nem zsíros, sovány vagy é r d e s ............................................. 61.
61. Kék s z ín ű .................................................................................66.

Nem k ék ' .................................................................. ..... . 62.
6 2 . Meggyujtva kék lánggal é g ................................................ Kén.

Nem é g .............................................................., . . . 63.
6 3 . Igen finom szálkás vagy gyapjas, sósavban nem oldható, hevítve 

nem válik fehérré, de újainkkal szétmorzsolható Serpen-
tinasbest.

Más tu la jd o n ság ú .................................................................. 64.
64 . Fehér, porrá morzsolható, fest, sósavval pezseg . . Kréta.

Nem fehér és nem. p e z se g ........................................ ....  . 65.
65. Hevítés után fehér és szétmorzsolható, sok sósavval hevítve

fe lo lv a d .............................................................. (Jyps.
Fehér, sárga, barna, földes savakban részint oldható . Agyag.

6 6 . Sósavval pezseg, r é z ta r ta lm u ...............................Azurit.
Sósavval nem pezseg, vastartalm ú................... Vivianit.

67. A nye'vhez r a g a d ................................................................. 68.
A nyelvhez nem ragad, vízzel keverve nem idomítható Steatit.

68. Karcza f é n y e s ........................................................Tajték.
Karcza fö ld e s ............................................................ Kaolin.

6 9 . Fehér v. halovány színű, leveles v. pikkelyes ásvány, igen
zsíros tapintatu, K =  1, késsel könnyen vakarható Fagyag. 

Más tulajdonságú..................................................................70.
70. Hajlékony lemezek λ*, pikkelyek, zöld szín . . . .  Chlorit.

Ruganyos lemezek v. pikkelyek, különféle színű . . Csillám.

Az ásványok előfordulási módjáról.
Az ásványok előfordulási módja igen sokféle:
1. Sok ásvány oly annyira tömegesen jelenik meg, hogv szik

lákat, kegyeket de egész hegységeket képez.
Mész, Gypsz, Quarz, Kősó, Serpentin stb. lásd a kőzetismét.
2. Némely ásványok kettesével, hármasával elegyülvén, szikla

fajokat, kőzeteket képeznek.
Földpat, Quarz, Csillám, Amphiból, Augit, stb. lásd a kőzet-

itmét.
3. A kőzetekbe benőve is fordul elő sok ásvány mint úgyneve

zett esetleges elegyrészek (accessorische Gemengtheile).
Leucit; Turmalin, Granat, Titanít, Olivin stb. 1. a közetísmét.
4. Hézagokban (Drusenräume) v. a kőzetek hasadékjaiban.
A hézagok különösen a jegeczek hazája; ezek zárják ma-
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gukba az ásvány ország leggyönyörűbb szabályos kiképződ ésii 
alakjait.

5. Kisebb nagyobb szabályos vagy szabálytalan alakú üregek
ben (Blasenräume), melyek bizonyos vulkáni kőzetekben találhatók 
és melyek az által keletkeznek, hogy különféle gáznemek a még 
puha meghűlésben levő anyagból elillantak.

Azon üregek valamint a hézagok kitöltése későbben történt 
oly vizek beszivárgása által, melyekben különféle anyagok voltak 
feloldva.

6. Teléreken. A telérek (Gänge) lapos ásványtömegek, me
lyek a kőzetek hasadékait telítik. Ily hasadékok átmérője alig le
het egy hüvelyknyi, de 50—80 lábnyi is.

Némely ásványok maguk töltenek be egész teléreket, gyak
rabban azonban többen vannak egyesülve. A fémes ásványok ren
desen teléreken találtatnak, más nem fémes ásványok kíséretében.

7. Telepeken (Lager), zömökén (Stöcke) és fészkeken (Nestern). 
Telepek, kisebb vagy nagyobb terjü ásványi tömegek, melyek a ve
lük határos kőzetektől különböznek. A kisebb terjü telepek zömök
nek neveztetnek, a legkisebbek pedig fészkeknek.

8. Szabadon, nem képződési helyeiken, hanem másodkori fek
helyeken (fremde Lagerstätte).

Az ásványok képződéséről.
A földünk kérgét képező ásványok igen külünböző módon 

keletkeztek:
1. A víznek lerakodása által, melyben fel voltak oldva.
Ily módon keletkezett a legtöbb szénsavas mész a kovagnak 

kénnek nagy része stb.
2. Ásványok élmállása és átváltoztatása által újak keletkeztek, 
így péld. veszi eredetét a Cerussit, Anglesit és Pyromorphit a

Galenitböl. Anhydritből ha vizet vesz föl képződik Gypsz. Az el- 
mállott Földpat adja a Kaolint stb.

Sok ásványról azt mondjuk, hogy kivirágzanak. Az ásványok 
ezen keletkezési módja is következménye az elmállási folyamnak.

3. Sok ásvány onnan vette eredetét, hogy felszálló g'ózök és 
légnemek más ásványokra vagy kőzetekre behatást gyakoroltak; 
Sublimatio által képződtek.

A vulkánok környékei színhelye az oly tüneményeknek· Még 
égő kőszéntelepek által is idéztetnek elő hasonló tünemények mint 
a vulkáni vidékeken.
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Az ásványok leírása,
Az egyes ásványok elösoroUsát részint Kobell rendszere után 

visszük végbe, részint pedig a Leonhard Gusztáv által módosított 
Dana-féle rendszer szerint, a mint az egyik vagy a másik egyszerű 
sége és könnyen érthetősége miatt ózdiunknak legjobban megfelel.

E szei’int az ásványok felosztása következő :
I. Osztály. Nem fémes ásványok. Nicht metallische Mineralien.

1. rend : Széneny. Kohlenstoff.
2. „ Kén. Schwefel.
ο. „ Fluor vegyületek. Fluoride.
4. ,, Chlor-vegyületek. Chloride.
5. „ A légsav vegyületei. Nitrate.
6. „ A szénsav vegyületei. Carbonate.
7. „ A kénsav vegyületei. Sulphate.
8. „ A vilsav vegyületei. Phosphate.
9. „ A borsav vegyületei. Borate.

10. „ A kovasav vegyületei. Silicate.
11. ,, A timföld vegyületei. Aluminate,
12. „ A viz vegyületei. Hydrate.

II. Osztály. Fémes ásványok. Metallische Mineralien.
1.
2.

rend : Ón, Titan, Molybdän 
A Titan-Tantal-, Niob-Molybdänsav vegyci

3. ? ) Uran.
4. V Wismlith, Tellur, Antimon, Arsenik
5. }) Chrom
6. í) Vas
7. t) Mangan
8. tt Kobalt és Nickel
9. íjorgany és Cadmium

10. t) Olom
11. ti Réz
1 2 . t> Higany
13. t) Ezüst
14. y> Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Ruthenium 

Arany.15.



T. OSZTÁLY.

N e m  f é m e s  á s v á n y o k .
I. rend. S z é n e n  y (Kohlenstoff.)

Nem olvasztható; savakban fel nem oldható; igen őrös tűzben 
a leg hozzájárulása mellett szénsavvá ég cl.

(lyéniáüt (Diamant), C
Mint az ásványok legkeményebbike jogosan viseli nevét, mely 

annyit jelent, mint legyőzhctlcn (άδάμας, δαμάφ), csak hogy a ré
giek még azt is vélték, hogy kalapácsosai szét nem törhető.

Majdnem kizárólag szabad v. bennött a szabályos rendszerhez 
tartozó jegeczekben találjuk, alakjai: 0, cső 0, oo Ön, m 0, m On,
-- -------- többnyire domború felülettel, még ikrekben is fordul
clö. Igen jól hasad O szerint mi a csiszolóknak gyakra előnyül 
szolgál. Törése kagylós, Fs. =  3 5. Színtelen , vagy csak igen 
gyengén színezve, sárgás, zöldes, szürkés ; tiszta szint ritkán látni. 
Fénye a legtökéletesebb, mely nem fémes ásványokon észlelhető. 
Sugártörése valamint a fény szorzási képessége igen nagy, azért 
ragyog oly fényesen ha csiszolva van. Dörzsölés által igenleges (po
sitiv) villany osságot vesz föl.

Elégését először látták 1694-ben midőn a Toskanai nagyher- 
czeg 111. Cosmus Florenczben egy gyémántot egy nagy vájt tükör 
gyupontjába tétetett, lassanként kissebedvén, végre egészen eltűnt.

Bécsben I. Ferencz császár 1750-ben akart több apró gyé
mántot egy nagygyá üsszeolvasztani, de nem sikerült.

Régibb időkben nem tudták a gyémántot csiszolni; csak 1456- 
ban találta föl Berquen Lajos Brüggeböl, hogy saját porával csiszol
ható. Először táblakövek (Tafelsteine) metszettek, t. i. az 0  két vé
gét letompitották. Későbben lettek divatosak a rózságok (Rosetten) 
melyek 6 három oldalú lapokban végződnek. Mazarin a bibornok
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csiszoltatok; először csülorokat (Brillanten), ezek sokféle lapokkal 
ellátott kettős kúpok.

A gyémántot sokáig csak másodkori fekhelyekből ismertük. 
Brasiliában azonban egy csillámtartalmu kovag kőzetben (Itakolu- 
mitben) fordul elő. Gyakran nemes társaságban található t. i. arany 
és más nemes kövek társaságában. A homokból iszapolás által 
nyerctik.

Leggazdagabb leihelyei azelőtt Keletindiában voltak. 1728 
óra Brasilia jó nyereményt szolgáltat; azonfelül előjö az Ural hegy
ségben, Mexikóban stb. Újabb időben találtak Brasiliában még 
vaskos, fekete, szénnemü darabokat, melyek „Carbonat“ név alatt 
jönnek kereskedésbe és a gyémántok csiszolására alkalmaztatnak. 
A gyémánt súlyát karotokban fejezzük ki (egy lat == 72 karat.) 
Egy 1 karátos csiszolatlan gyémánt 20—24 ezüst forint, ha csiszolt 
akkor 100 forinttal fizetik. A nagyobb gyémántok árát közönsége
sen úgy szokták meghatározni, hogy súlyúk négyzetét az 1 kará
tos árával szorozzák.

így péld. egy 6 karátos csiszolt gyémántnak ára 6 X  6 X 
100 =  3600 forint. Ezen árszabályt azonban ritkán követik töké
letesen. A gyémántnak ára szintén mint valamennyi árué ingadozó.

Rendesen kicsinyek a gyémántok, */„ latos már rendkívüli 
drágaságok közé tartozik, nagyobbak, 2 latosak s azon felül csak 
igen kevés létezik a világon.

A legnagyobb — 363 karat — a Matani Rajah birtokában 
van Borneo szigetén.

Legnagyobb hirü volt azonban a Koh-i-noor (a világosság he
gye) nevű gyémánt, mely a londoni kiállításnál szerepelt. Az orosz 
császár kormánypálczáját egy 1943/4 karátos gyémánt díszíti, mely 
azelött egy indiai bálványnak szemét képezte volt.

Az ausztriai kincstár egy 1397a karátos szépen csiszolt gyé
mánttal bir, mely azonban czitromsárga. Állítólag Bátor Károly 
birtoka volt, ki 1477-ben a Nancy melletti ütközetben esett el. Egy 
katona ezt a herczeg sisakjában találta s egy tallérért eladta egy 
papnak, későbben ezt II. Gyula pápa-vette meg 20,000 darab arany
ért. A franczia koronában levő 1363/4 karátos a legszebb valameny- 
nyi nagyobbak között.

Parisban jelenleg üvegmassaból úgynevezett Strassból utá
nozzák a gyémántokat. Ezen készülékeknek ugyan megadhatják a 
gyémánt fényét és súlyát, de keménységét nem.

A gyémánt, mint tudjuk, a legbecsesebb drágakő; az aprób
bak üvegmetszésre, más kemény köveknek vágására, csapágyakra 
a Chronometerekben, porrá törve pedig mint csiszoló anyag hasz
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náltatnak. Még lencséket a górscsövek számára is próbáltak a gyé
mántból csiszolni.

Graphit (Rajzla). C
Neve a görög j^ágiM-tól =  Írni használtatása után.
Jegeczeit a hatszöges rendszerhez számítják; fémfényii; vas

fekete ; zsíros tapintatu ; igen jól hasad oP szerint; K =  0‘5 .. .1, 
papíron fog; vékony lemezkéi hajlékonyak; T. =  1*9... 2'2. Le
mezes, pikkelyes v. tömött tömegekben jö elő, némelykor még kő
zetekben is, kohókban és még meteorkövekben is. Képződése 
tehát nedves és száraz utón lehetséges. A hőt és a villanyosságot 
úgy vezeti mint a fémek. Találtatik különösen Ceylon szigetén, 
Siberiában, Angolországban, Passau mellett Bajorországban, Mor
vában , Ausztriában s több más helyeken; hazánkban Pietrózán 
Marmarosban, Offenbányán Erdélyben.

A graphit irónokra használtatik és vagy a kellő alakra met
szetik vagy fürészeltetik, hulladékai pedig kén- és colophoniummal 
összeolvasztva dolgoztatnak föl. Agyaggal keverve olvasztó tége
lyeket készítenek belőle. Továbbá a kályhák feketitésére szolgál, 
és minthogy a villanyosságnak jó vezetője a gálvánképelésnél a 
mintákat porával szokták bedörzsölni.

Ide sorozható még:
Az Anthracil (άν&ραξ —  szén), a kőszenek ezeket lásd a kő

zetismében ; továbbá
A Naptha, Petroleum vagy Köolíy mely folyékony, illő s köny- 

nyen gyűl meg, a víznél könnyebb; némelykor nagyobb mennyiség
ben is fordul elő, nevezetesen Parmában Modenában, a Kaspi tenger 
mellett; hazánkban is több helyen, jelesen a Kárpátok északi olda
lán; legújabb időben pedig roppant mennyiségben találtatott Eszak- 
amerikában s jelenleg igen nevezetes kereskedelmi czikket képez 
de még az ember mivelödési történetében is jelentékeny szerepet 
játszik. Már a Babyloniaiak használták ragasznak építkezéseiknél 
a régi Egyptusok pedig holtjaikat azzal balzsamozták be.

Használjuk világításra, gyógyszerül, gyanták feloldására s 
fénymázul.

Az Asphalt (a görögöknél ααψαλτος) egy fekete, kormos láng
gal égő gyanta, mely telepekben jő elő, nevezetesen a holt tenger 
mellett. Hazánkban pedig Mármarosban, Biharban s Bánátban ta
láltatik. Használjuk háztetőkre, járdákra, vizellenes ragasz- és 
fekete fénymázra, hajók kátrányozására fekete pecsétviasz- és fák
lyákra stb.

A borostyánkő (Succinit, Bernstein — a régi német szó sze
rint börnen =  brennen) azon sárga vagy barna gyánta, melyet az 
esztergályosok dolgoznak föl, de mint füstölőszer és fénymáz is is-
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méretes. Tűlevelű fákból veszi eredetét íaláltatik másodkori fekhe
lyeken, nevezetesen Poroszországban stb. Már az ösnópck is ke
reskedelmet űztek vele, és épen ezen termény legszebb bizonyíté
kot szolgáltat arra, hogy meddig hatottak fel már a régiek. Λ da
rabok nagysága s értéke igen különböző, a berlini múzeumban őr 
zik a legnagyobb darabot, mely 13 font 15% latot nyom és 10,000 
tallérra van becsülve.

II. rend. Kén.  (Schwefel).
Olvaszthatósága =  1, gyúlékony s kénecssavvá S02 ég el.
Kén. (Schwefel) S.
Tiszta állapotban sajátságos sárga színnel bir (kénsárga) tö

mör darabokban és poralakban sokkal haloványabb, némelykor 
más anyagoktól szürkésbarna. Rhombos rendszerben jegccze 
d ik ; többnyire gömbös alakban fordul elő; közönségesen zsiríenyü. 
Az átlátszóság minden fokával bir. Hasadása tökéletlen, törése 
kagylós, K. =  2, T. =  2. 111° C.-nál olvad, magasabb hőfoknál 
stirübb s sötétebb lesz ; 200°-nál, az edényből ki nem önthető, de 
tovább hevítve ismét folyékonynyá válik s 440° mellett forr, azután 
elillan s hidegebb helyekre mint sárga por (kénvirág) iillepcdik le. 
Az olvasztott kén gyorsan meghütve, huzamosb ideig nyúlós marad 
mikor is lenyomatokra használjuk. Ha az olvasztott ként jege- 
ezedni hagyjuk egyhajlásu ikerjegeczeket kapunk, a kén tehát szin
tén mint a széneny kétalaku.

A vizek kénszaga a kénkönegtől (HS) jő , mely záp tojás 
szagu gáznemet a viz elnyel.

A kén a természetben kétféle viszonyban jő elő: Gypsben, 
mészkőben agyagban stb. újabb képzödésü kőzetekben benőve, 
így péld. Siciliában honnan évenként 1 % millió mázsát visznek k i ; 
Spanyolországban; Radoboj mellett Horvátországban ; Swoszawicc 
Krakó mellett tömör gömbös ként szolgáltat, stb. Hogy ezen kén 
vízből képződött, azt a mellette fekvő szerves maradványok bizo
nyítják. A kénköueg (HS) a levegő élenyének hozzájárulása által 
vízzé (HO) és kénné (S) válik szét. Egy második előfordulási 
módja az úgynevezett vulkáni kén, mely vulkáni vidéken folytono
san képződik. Régi kráterek, melyekbe földünk tüzes belsejéből 
kén rakódik le Solfatáráknak neveztetnek. Ilyeneket ismerünk Ná- 
polyhoz közel, Puzzuoli mellett, Island, Martinique szigetén, Quito
ban, Toscánában stb. sőt még honunkban is van ily noha lassan 
működő, Solfatara Kalinkán Selmecz mellett; Erdélyben pedig az 
úgynevezett „Büdös“ barlang.

A nyers kén többnyire tisztátalan, miért is tisztittatik és ru- 
dakba öntetik. Még a vaskovandból (Fe S2) is készítenek ként
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mesterséges utón. Λ ken a természetben igen el van terjedve. Nem
csak hogy igen sok ásvány kéntartalmú, do még a szerves termé
szetben is igen gyakori, mint péld. a húsban, fehérnyóben, hajakban 
és toliakban, sok növényrészben stb.

Már Homer említi a ként, mint feltűnő szert, mely áldozatok
nál tisztító erővel bir. Jelenleg roppant mennyiségben használják 
lőpor és kénsav (S03) készítésére, azonkívül pedig gyufák, Zinno
ber előállítására, gyógyszerül stb.

III. rend. F l u o r  v e g y ü 1 c t e k. Fluoride.
A f. e. vilsavban könnyen olvaszthatok. Kénsavval sok folysa- 

vat (H FI) képeznek a nélkül, hogy azzal nedvesítve, a lángot 
zöldre festenék.

Fluorit Ca FI. Liparit, Folypat.
(fluor =  a folyás, λιπαρός fényes.)
Szabályos rendszerben jegeczedik. Legközönségesebb egy

szerű alakjai oo Ο oo; O, ritkábban οοΟ ,οο Om és m On. Igen 
sokféle eombinatiókban de még ikrekben is jő elő. H. tökéletes O 
szerint. Ritkábban szemcsés, rudas vagy tömör és földes K. =  4. 
Üvegfényü, átlátszó s igen sokféle szinü, í'itkán színtelen. Képző
dése kétségkívül vízből történt. Fs. =  3‘2. Hevítve villog s színét 
elveszti. A f. e. magában alig olvad =  3, de valamely kénsav- 
vegyülettol péld. Gypszszel könnyen gyöngygyé olvad.

Nem ritka ásvány: ónércztelepeken. ezüst és ólomtelléreken 
fordul elő. Kitűnő példányok találtatnak Angol-, Szász- és Csehor
szágban. Hazánkban Bánátban, Selmeczen, Kapnikon.

A szépen színezettek, átlátszó és rudas fajtái Angolországban 
díszítményekre edényekre alkalmaztatnak; kohókban az érczek 
könynyebb olvasztására használják, a honnan neve is jő. Végre 
még a folysav előállítására szolgál, mely a kovasavat nagyon bántja 
és tehát az üvegbe való etetésre (aetzen) szolgál.

IV. rend. C h l o r  v e g y e k ,  Ch l o r i d e .
Vízben könnyen oldhatók, mely oldat a salétromsavas ezüst- 

éleggel (pokolkö) halv-vagy chlorezüstet ad.
Kósó. Konyhasó. Steinsalz. Na Cl.
Szabályos jegeezrendszerben jegeczedik és pedig majdnem 

kizárólag « O m  alakjában. Tökéletesen hasad »  O oo szerint. 
Közönségen szemcsésen vagy szálkáson, vaskosan hintve vagy fino
man elosztva agyagban stb. jő elő K =  2, kissé rideg; üvegfényü, 
színtelen, fehér, vörös, sárga, szürke, zöld és kék, ize tiszta sós. T. 
=  2Ί5. A f. e. pattogzik, könnyen olvad ( =  1’5) a lángot sárgára
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festvén. Fehér izzitásig hevítve elillan. Gyakran találtatnak benne 
különféle más anyagok kis meneyiségben.

A konyhasó hatalmas telepekben és zömökben fordul elő, 
agyag·, gypsz-, Anhydrittal. Legismeretesebb leihelyei Wieliczka és 
Bochnia, hol telepei helyenként 1200' magasak s messzire a föld alatt 
terjednek — hosszában 100, széleségben 20 rnértföldnyire! — A 
sóképlet a Kárpátokon keresztül Erdélybe és Oláhországba terjed.

Honunkban Mármarosban különösen Rhónaszék, Szlatina és 
Sugatag aknáiból nyerjük.

A keleti alpesekben, melyek a kárpátokkal meglehetős egy- 
koruak folytatódik a sógazdagság: Salzburg, Berchtesgaden, Hall, 
végét pedig Bex mellett Schweiczban találja. Cordonán Cataloniá- 
ban, a só egy kopár sziklát képez, melynek magassága 550'. Kü
lönben találunk sóbányákat Angolországban, Ázsiában, Délameri- 
kában stb.

Gyakran agyaggal és gypszszel keverve jő elő, úgy hogy azt. 
azután kilugolás által nyerik. E czélra gödrök ásatnak melyekben 
viz által feloldatik. Az ekóp nyert sós vízből főzés által a viz elpá
rolog és a tiszta só marad hátra. Vannak természetes sósforrások is 
Bajorországban, Iiannoverában, Erdélyben. Nem csekély mennyi
ségben a földből is virágzik ki, a Caspi tenger fenekén, Chiliben stb. 
Még vulkánokban is képződik és a tengerek vizeiben foglaltatik.

Azonkívül hogy a konyhasó mint tudjuk nélkülözhetlen étfü- 
szere az embernek és több házi állatnak, még az iparban is igen 
fontos szerepet játszik.

A sósav, salmiak, soda, glaubersó előállítására szolgál, továbbá 
alkalmazzuk a sót gyógyszerül, trágyául; mint hozzagot a koházat- 
nál, az üveggyártásnál, szappanfőzésnél stb.

Salmiak (Salamia) N H3 - f  HC1 sal ammoniacum sál és az 
arabiai hama nijak, azaz teveganajból készült só.

Egy még jelenleg is a vulkánok és égő kőszéntelepek által 
képződő termény. Különféle a szabályos rendszerhez tartozó ala
kokban jegeczedik, melyek rendesen tökéletlenek, többnyire azon
ban kérgekben és csepköalQ,kokban fordul elő. K =  l -5 ..2 , enyhe 
színtelen, más anyagok által szinitve, ize csípős. T =  15. A f. e. 
elillan. Mesterségesen is állítják elő többnyire rostos darabokban.

Használják az Ammoniak és a király viz előállítására; a fémek 
forrasztásánál; a festészetben ; és gyógyszerül.

V. rend. S a l é t r o m s a v v e g y e k .  N i t r a t e .
A f. e. könnyen olvaszthatók =  1, szénen élénken puffan

nak. Vízben könnyen oldhatók.
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Nitrit KO. NOa Hamsalétrom, Kalisalpeter.
Rhombos az Arragonittal hasonalaku a természetben előfor

duló azonban csak kérgeket képez, melyeken tüalaku jegeczek ve
hetők észre.

K. =  2. Ize hűtő, sós. T. =  2Ί., színtelen, szürkés és sárgás 
fehér; átlátszó; üvegfényü. A f. e. a lángot vi'ola kékre festi. Talál- 
tatik bizonyos mészkőbarlangokban , a földön mint kivirágzás kü
lönösen honunkban Nagy-Kálló, Debreczen környékén. A kivirágzó 
port összesöpörik, kilúgozzák s jegeczesitik.

Pöképen lőpor- és salétromsav készítésére szolgál, továbbá 
gyógyszerül, üveggyártásra, mint olvasztó szer, az arany és ezüst 
tisztítására, a festészetben stb. Minthogy a természetes salétrom ele
gendő mennyiségben nem nyeretik, mesterséges salétrom készítés
hez fogtak.

Nitratin Na 0. N 05 Sziksalétrom, Natronsalpeter, Chilisal
peter.

Hatszöges a mészpattal hasonalaku; igen erős kettős töréssel 
bir. R szerint meglehetősen hasad; átlátszó, áttetsző. A f. e. a lángot 
sárgára sziniti, különben az előbbihez hasonló, de minthogy a levegő 
nedvességét könnyen magához szívja a lőpor készítéséhez közvetle
nül nem alkalmazható. Belőle készül hamsalétrom és légsav. Tele
pekben Bolívián (Délamerika) jő elő.

VI. rend. S z é n s a v v e g y e k .  K a r b o n a t e .
Hígított sósavban pezsgéssel olvadnak: jelesen ha poralakban 

vannak és a hőség reájok hat. Erős izzitás után a f. e. égvényes (al
kalisch) hatásúak.

1. csoport. Víztől ment szénsavvegyek.
Arragonit. Ca O. C 0 2.
Nevét legelső lelhelyéröl (Arragonia) veszi.
Rhombos alakjai többnyire oszlopokban a legközönségesebb 

combinatiók oo f  oo. oo P. j? oo; oo ß  oo, oo P. oP.
Egyszerű jegeczeket alig találni, rendesen ikreket; azonkívül 

még csúcsos kupalaku jegeczek sem ritkák.
A jegeczek vagy egyenkint benőve vagy pedig csoportokban 

találhatók; jegeczes állapotban rudas vagy szálkás szövegű. H. tiszta 
a rövid átló szerint, kevésbé jó oo P szerint.

Minthogy vegyalkata a mészpatéval egyenlő, és be van bizo
nyítva, hogy ugyanazon oldatból Arragonit és mészpatmég egymás 
mellett is jegedhetnek stb. a kétalakuságnak (Dimorphie) például 
szolgálhat. Hevítve porrá esik szét, mely mint mondják apró Rhom- 
boSderekböl áll. Egyébb tulajdonai a mészpatétól alig különbözők
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K. =  3'5—-4Ό; Τ =  2·94; színtelen, gyakran sárgás, vöröses, zöl
des, kékes, szürke; üvegfényü; átlátszó-áttetsző; sósavval érintve 
erősen pezseg. Az Aragonit épen úgy képződik mint a mészpat, az 
oldatnak nagyobb hősége azonban inkább az Arragonit képződését 
segíti elő. így a meleg források üledékét Arragonit képezi, a mész- 
barlangokban azonban mészpatot találunk.

Az Arragonit rostos alkatú fajtái közül említendők:
A vasvirág (Eisenblüthe) ágasbogas alakok némely ércztele- 

peken, kivált Steierországban; az örvénykö (Sprudelstein^) a hév
forrásokban a tárgyakat bekérgezi gyakran szalagkép színezve 
(Karlsbad); a horsókö (Erbsenstein) kérges kis golyókból áll, me
lyek azáltal képződtek, hogy egy homok szemecske vagy egy lég
hólyag körül az Arragonit lerakódott.

Fő leihelyei az említetteken kívül: Lcogang Salzburgban, 
Joachimsthal Csehországban, Molina Arragoniában ; Rézbánya, Of- 
fonbánya, Zalathna stb.

A borsó és örvényköböl valamint az igen finoman rostos se
lyemfényű Arragonitból különféle apró díszítményeket készítenek.

Az Arragonittal hasonalaku, a :
Slrontianit (Strontian nevű leihelyéről Skocziában) Sri). CO„ 

ritka ásvány Fs. =  4'3.
Witlierit (feltalálója Dr. Withering után) BaO. CO,,. Angolor

szágban gyakori. Fs. =r 4-3.
Calcit, Ca 0 . CO,,.
(Kaik, Kalkspath, mészpat) Calx {χάλιξ) általában minden kő, 

Plinius azonban világosan mészkövünket érti alatta.
Nagy jegeezsorának alapalakja a R. melynek élszögei 105" 8 ' 

s mely szerint a hasadás igen tökéletes; sokkal gyakoribb azonban 
a tompább (— % R) vagy pedig a hegyesebb (— 2 R. és 4 R.) 
Egyébbként minden összalaklatokban található, úgy hogy vala
mennyi ásvány közt alakokban leggazdagabb. Elhunyt tanárom 
Zippe szerint 750 különböző combinatió ismeretes. Szép jegeczeket 
szolgáltat Andreasberg, Aston-Moor, (Angolország), Pribram stb. 
Ikerjegeczek nem ritkák; a jegeczek gyakran sor szerint, nyalá
bokban, lépcsőzetesen vannak csoportosulva. A mészpat különben 
vaskos, szemcsés és tömött szövegű saf. Igen gyakran fordul elő 
mint kövülő anyag különösen a Conchiliákban.

K =  3, rideg, színtelen, fehér, szürke, kék, zöld, sárga, vö
rös, barna, fekete; üvegfényü, ritkán zsír-", vagy gyöngyfényii; át- 
lásszó.. átneinlátszó; kettős fénytörésíi. T. =  2‘7.

A f. e. nem olvad, a CO^-at veszíti s igen világit. Savakban 
nagy pezsgés mellett felolvad. A mészkő égetésnél elillan a szénsav
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a visszamaradó égetett mész azon ismeretes tulajdonsággal bir, hogy 
vízzel nagy höfejlődés mellett egyesül. Az ilyképen oltott mész ho
mokkal keverve vakolatnak használtatik. mely a levegőn megke
ményedik. A mészpat a szénsav tartalmú vízben lassan felolvad.

A mészpat az ázványország történetében a legfontosabb sze
repet játsza; Hauy egy mészpatjegeczen ismerte volt fel először a 
hasadást s ennek összefüggését a jegeczalakkal, Bartholin pedig 
egy mészpatjegeczen észlelte volt legelőször a kettős sugártörést; 
mind a két észlelet az ásványtan fejlődésére nézve a legnagyobb 
befolyást gyakorolta.

A mészpat telepeket, telléreket sőt egész hegylánczokat ké
pez, különböző fajtái különböző név alatt ismeretesek.

Mészpat nevet tulajdonképen a jegeczedett példányok visel
nek. —· Nevezetesebb leihelyei Andreasberg, Derbyshire, Cumber
land, Buda stb.a legtisztább jegeczeket Izlandból kapjuk, és optikai 
szerekhez használjuk.

Legnagyobb fontosságúak a mészkövek, melyek szemcsések, 
tömöttek.

Idetartozik sziutén a márványok nagy sora, melyek közül 
legbecsültebb a fehér — a carrarai a legelső, utáhna mindjárt a gö
rögországi (Paros szigeten,) —- a szobrászat jeles köve. Színes már
ványok honunkban nem gyérek —- Piszke, Pécs, Nagy-Várad stb.

A közönséges tömött mészkő, mely egész hegylánczokat ké
pez és gyakran kövült állatokat tartalmaz, építésre és kövezetre, 
vagy pedig égetve a vakolat készítésére szolgál. Solenhofen és 
Kehlheim mellett Bajorországban találtatik palás mészkő, mely kö- 
metszósre, templomok, folyosók kirakására stb. szolgál (Kehlheimer 
Platten). Az agyaggal kevert mészkövet márgának (Mergel) nevez
zük, mely gyakran trágyául szolgál. A 13 — 20 perczent agyagot 
tartalmazónak hydrauli mész a neve. Ez a vízépítéseknél kiváló 
alkalmazást nyer, minthogy azon nevezetes tulajdonsággal bir, hogy 
gyengén égetve és vízzel keverve, a víz alatt erős, fel nem oldható 
anyaggá keményedik. A valódi kréta egy földes mészkő, mely in
kább már kövületnek mondható, minthogy legnagyobb részt ázala- 
gok mézpánczéljaiból áll. Északi Franczia és délkeleti Angolor
szágban egész hegyeket képez. A krétával Írunk, de mint festéket 
is használjuk.

Különös szövegű mészkő az oolith (ikrakö), mely apró héjjas 
gömbökből áll.

A mészsintar odvakban jelenleg képződik, t. i. mésztartalmú 
vizek által, melyek a mészkövek hasadékjain keresztül szivárogván 
s a levegővel érintkezésbe jővén mésztartalmúkat mint jegeczes 
anyagot lerakják. így keletkeznek a csepkövek (Tropfstein) váltó-
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zatos alakjai, milyeneket péld. az Aggteleki s más barlangokban 
szebbnél szebbeket láthatunk. Szintén újabb képzödésü a mésztuff, 
mely többé kevésbbé likacsos anyag; hol nagyobb mennyiségben 
előfordul jó épületköül használják.

A mész még alkalmazást nyer az üveggyárakban, a borkészí
tésnél, a szappanfőzésnél, czukorgyártásnál stb.

Dolomit. Ca 0 . COa Mg 0 . COa (Dolomieu tiszteletére).
A calcittal hasonalaku; de alakjai és összalaklatai sokkal ke

vesebbek, többnyire csak maga az alap R, a jegeczek többnyire 
fennöttek, de előfordul jegeczesen és utánzó alakokban is, szemcsés 
és tömött fajtákban H. =  R szerint a hasadási lapok rendesen gör
bék K. =  3-5. - 4-5. T. =  2-85 .. 2-95.

Üvegfényü, meg zsír és gyöngyfényü is ; fehér vagy halovány 
színekben; áttetsző. Hideg savakkal nem pezseg, pora azonban he
vített savban felolvad, a f. e. nem olvasztható. Vasat és cselenyt is 
tartalmaz, nevezetesen egyik fajtában az úgynevezett barnupat 
(Braunspath),mely a freibergi és schelmeczi érczteléreken fordul elő.

Igen gyakori ásvány, mely egész hegyeket is képez — Buda 
környékén;— a jegeczedettnek leihelye: St. Gotthard, Szászor
szág, Joachimsthal, Gömör stb.

2. csoport. Víztartalmú szénsavvegyek.
Soda. Sziksó. Na 0 . COa +  10 HO.
Egyhajlásu, csak mint jegeczes, lisztes kérgezések és a föld 

kivirágzása fordul elő. H =  a két átló szerint; K =  1 .. i'5. 
T = l ‘4 . .1 ‘5. Színtelen; ize szappanféle. A levegőn igen gyor
san elmálik. A mindenki előtt ismeretes leihelye az úgynevezett 
nátrontavak Egyptomban. 1820-ban Egyptomból 200,000 mázsát 
vittek ki. Hazánkban a nyár folytán a debreczeni pusztát finom 
tűkkel vonja be, úgy látszik, mintha a föld hóval lenne behintve. 
Jelenleg nagy mennyiségben állitatik elő konyhasóból.

Használjuk szappan- és üveggyártásnál, fehérítésre, mint áz- 
tatót a festésnél, mázokhoz, festékek készítésére (berlini kék) maró
szerül a dohányra.

VII. rend, K é n s a v a s  v e g y e_k. S u l p h a t e .
A f. e. sodával a szénen kénmájat adnak.
1 . csoport. Viznélküli kénsavvegyek.
Baryt. Sulypat. Schwerspath. BaQ. S0 3
(βαρνς —  súlyos, fajsulya miatt).
Rhombos jegeczei igen sokféle alakot mutatnak, legközönsé

gesebb combinatiói P oo, P oo, oo Pa és még oo P co a jegeczek 
vagy lemez, vagy pedig oszlop alakúak, egyenként vagy csoportok-
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ban. Η =  a rövid átló szerint tökéletes, kevésbbé a nagy dóma 
szerint. Különben vaskos, rudas, szemcsés, lemezes és tömöri álla
potban is találjuk. K =  3 .. 3'5. Uvegfényü — zsirfényü, átlátszó 
különböző fokokban, színtelen vagy színezett, de többnyire nem 
sötéten. T =  4‘5. A f. e. szétpattogzik s alig olvad az éleken, mi 
mellett a lángot sárgás-zöldre sziniti; az éreny lemezen sodával 
olvad. Szép példányokat szolgáltat: Clausthal, Freiberg, Przibram, 
Kapnik, Körmöczbánya stb.

A régibb ásványtudósok előtt némi hírrel birt a bolognai pat 
mióta t. i. egy csizmadia (1604) feltalálta, hogy a napfénynek ki
téve sötétben világit. A sulypat nedves utón való képződése kétségbe 
vonhatlan.

Haszna nem jelentékeny, nevezetesen szolgál az ólomfehér 
hamisítására; a vegyészeiben pedig a sulany vegyek előállítására.

Coclcstin. Sr O. S03.
Coelum =  ég minthogy először csak kék fajtákat ismertek.
Jegeczei a barytéhez hasonlók, szintúgy a többi tulajdonságok 

is, vaskos, T =  3-9. A f. e. könnyen olvad (— 3) a lángot vörösre 
festvén. Szép példányok találtatnak Siciliaban, Ratiborban, Réz
bányán.

Anhydrit. Ca O. S 03.
Karstenit, Muriazit (άννδρος —  viztelen, viznélküli ellentétben 

a gypszszel).
Rhombos, jegeczei azonban valamint hasadási alakjai koczka- 

alakuak. Jegeczei ritkák; többnyire vaskos, szemcsés és tömör 
darabokban fordul elő. K. 3 nál valamivel nagyobb. Uvegfényü — 
gyöngyfényü, haloványan színezett, átlátszó — áttetsző. T =  2' 8. . 6 
A f. e. nehezen olvasztható savakban oldható. Gypsz és kősó tár
saságában fordul elő, Salzburgban, Tyrolban, Wieliczkában s más 
helyeken.

Némely szürke szemcsés fajtát VulpinitneJc nevezünk, atömörfo- 
dorbél alakban ide s tova görbültet pedig fodorkönek (Gekrösestein).

2. csoport. Víztartalmú kénvegyek.
Mirabilit Glaubersó. Na 0. S03- f  10 HO.
(Sal mirabile Glauben, csudasó).
Egyhajlásu rendszerben jegeczedik, de mint a Soda többnyire 

csak mint kérgezés és kivirágzás fordul elő. Színe fehér , üvegfé- 
nyü, átlátszó, engedékeny. K =  1’5 ..  2Ό, T =  1*5, ize hűsítő, ké
sőbb sós keserű; vízben könnyen olvad, levegőn elmállik, lombik
ban hevítve elolvad, platinhuzalon a lángot vörösessárgára festi. 
Különösen kősóbányákban bizonyos ásvány- és tengervizekben na
gyobb mennyiségben találtatik.

KRIESCH : ÁSVÁNYTAN. 5
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Az üveggyártásban és mint gyógyszernek nagy hasznátvesszük. 
Mesterségesen is állittatik elő konyhasóból és szódát készítenek belőle.

Epson»!. Mg 0 , S03 -j- 7 HO.
Kesersó. Bittersalz (Névé Epsom lelhelyóröl).
Rhombos alakjai gyakran felesek. Mint a föld kivirágzása 

Szibiriában, Selmeczen, Körmöczön, sziklákon pedig Freibergben 
stb. találtatik. Színtelen, átlátszó, ize sós keserít. K =  2 '0 ..2 '5 ; 
T =  1 '7 .. 1'8 ; vízben könnyen olvad; lombikban hevítve olvaszt
ható, úgy szintén szénén.

Ásványvizekben, mint az epsorni, saidschützi, püllnai, budai
ban nagyobb mennyiségben van jelen. Gyógyszerül valamint tiszta 
és szénsavas Magnesia előállítására szolgál.

Gypsz Ca 0 . So3 -f- 2 HO
(a görögöknél γύψος; talán az arabs gebastól =  fehér, szürke).
Egyhajlásu, gyakran csak a félpyramis van kiképzödve; nem 

ritkán ikrekben fordul elő. H =  tökéletesen a ferde átló szerint a 
jegeczek vagy bennöttek v. pedig csoportokban vannak.

A gyps azonban gyakran vaskos, szemcsés, tömött vagy ru
das, szálkás, pikkelyes (Schaumgyps) földes. K = 2 ,  enyhe, vékony 
lemezekben többnyire hajlékony. Uvegfényü, a tökéletes hasadási 
lapokon gyöngyfényü; színtelen, keverékek által különböző szinti, 
átlátszó . . .  áttetsző T =  2-3. A f. e. homályossá, zavarossá válik és 
fehér emailla olvad, folypattal pedig tiszta gyöngygyé; 400-szor any- 
nyi súlyú vízben felolvad, sósavban még könnyebben. Az oldatból 
gyönyörű jegeczalakban válik ki. Igen apró jegeczekben még a nö
vények sejtjeiben is találtatott, különben inészhegységekben, rnár- 
gában és agyagban fordul elő, hol talán a vaskovand (Fe Sa) el- 
mállásakor keletkező kénsav által képződik. Önállólag is telepekben 
jő elő vagy pedig mint kísérője a kősónak s akkor mint a viz lera
kodásának tekintendő. A gypsztelepek kövületeket is zárnak ma
gukba. Igen elvan terjedve, leihelyei Montmartre, Bex, Kaaden, Sei 
mecz, Kapnik, Buda stb.

Afehér tömött gypsz, az Alabustrom, különféle díszítményekre, 
a rostos gypsz az úgynevezett atlasgyöngyökké dolgoztatik fel, kü
lönösen kedvelik a lemezes tömegeket (Marien, Frauenglas). Leg
nagyobb hasznát vesszük azonban az ége’ett gypsnek. Fz t. i. azon 
tulajdonsággal bir, hogy az égetés által elvesztett vizét ismét fölve
szi. Ha tehát az égetett gyps porát vízzel keverjük, pépet kapunk, 
mely tetszés szerinti alakba önthető s rövid idő alatt ismét megszi
lárdul. Ily módon készítik a gypsalakokat, a mesterséges márványt 
stb. Ha azonban 100°-nál nagyobb hőségnek kiteszük említett jeles tu
lajdonságát elveszti. Valamint az égetett úgy a nyers gypset a gazdá- 
szatban is használjuk. Nem ritkán a csillámmal felcseréltetik.
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Tini,só. Alaun. RO. S0 3 -j- Ala 0 3. 3 S 0 3 (Latinul Alumen.) '
A szabályos rendszerhez tartozó jegeczekben jö elő, a termé

szetben azonban többnyire csepkőalakban vagy mint kérgezést és 
kivirágzást találjuk. Színe fehér, átlátszó áttetsző... üvegfényü; K =: 
2 Ό . . . 2'5 T =  1’8. Ize édeses összehúzó; vízben könnyen olvad, 
hevítve fehér likacsos anyaggá puffadt föl. A természetben csak gyé
ren található s leginkább vulkáni vidékeken és mint kivirágzás oly 
agyagkőzeten, mely vaskovandot tartalmaz. A legtöbb timsó timany 
tartalmú kőzetekből mesterséges utón nyeretik,

A timsó nagy fontosságú a festésnél, pápirgyártásnál, bőr 
kikészítésnél stb. és pedig leginkább a kalitimsó KO. S0 3 -f- Al3 

, 0 3. 3 S0 3 -J- 24 HO, melyre az adott leírás is legjobban illik; a 
szerint a mint K helyébe más elem lép többféle timsót különböz
tetünk meg, nevezetesen natrontimsót Na 0. S0 3 -j- Ala 0 3 S0 3 -j- 
24 H 0  ammontimsót Am <). S0 3 -}- Ah, 0 3. S0 3 +  24 HO stb.

Alunit KO. S0 3 -J- 3 (Ah, 0 3. SŐ3) +  6  HO.
Tiinkö. Alaunstein.
Hatszöges jegeczei igen aprók, gyakran görbe lapuak és fen- 

nöttek; de többnyire vaskos tömegekben fordul elő, rendesen Quar- 
czit — vagy Felsittől áthatva. K — 3 '5 . . .  4Ό. T =  2'5 . . .  2'8. 
Üvegfényü; színtelen vagy különféle szinü. A f. e. nem olvasztható, 
kobaltoldattal kék anyagot ad ; sósav nem hat reá. Előfordul Tra- 
ehvtféle kőzetekben, melyek kénecssavas gőzök behatása által vál
toztattak át. így Beregszász körül Muzsajon; Róma vidékén stb.

Főképen timsó előállítására használtatik, minthogy ennek lé
nyeges alkatrészeit magában foglalja, s e végből égetik, szabad le
vegőn elmállani hagyják s kilúgozzák.

VIII. rend. V i l s a v a s  v e g y e k .  P h o s p h a t e .
A f. e. kénsavval megnedvesitve a lángot halovány kékzöldre 

festik (kénsavval és borszeszszel nem adnak a lángnak zöld szint, a 
mint azt a borsavas vegyek teszik.)

1. csoport. Viznélküliek.
Apátit. 3 (3 Ca 0. P 0 5) +  Ca Cl
(άπατάω —  csalok, minthogy gyakran más ásványokkal cse

réltetett fel.)
Fennött hatszöges rövid, ritkábban hosszabb oszlopokban 

fordul elő, mely utóbbiak többnyire bennőttek. Azonkívül bennöt 
szemcsékben található, vagy vaskos, szemcsés, rostos és tömött 
anyagot képez. H. tökéletlen, törése kagyos, érdes, szálkás. Uveg- 
fényii; fehér s különféle más szinü; átlátszó különféle fokozatokban. 
K =  5. T =  3'2. A f. e. nehezen olvasztható, sósavban és légsav
ban olvad. Sok Apatit Fluort tartalmaz minthogy a Ca Cl részben 
vagy egészen Ca FI által van pótolva.

5 *
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A sárgás zöld fajtákat Spárgaktinek (Spargelstein) nevezik, a 
sötét kékes zöldeket Moroxitnek, a tömört pedig Phosphoritnak.

Az utóbbit megkísértették a termőföld javítására használni 
úgy mint azt a csontokkal tenni szokás, melyek mint tudjuk Ca O. 
P 0 6 és Ca O. COa tartalmaznak. Az Apatit telléreken, telepeken és 
mint a közetek elegyrésze is fordul elő.

2. csoport. Viztartalmuak.
Lazulith. 2 (Mg O. Fe 0) 3. POä X  2 AIS 0 3 .P3 0 5 +  5 HO 

Kékpat, Blauspath, Klaprothin (nevét kék színétől veszi, mely a La- 
zurkőéhez hasonló, melylyel tehát fel nem cserélendő.)

Egyhajlásu jegeczei ritkák. H. tökéletlen; üvegfényü. K =  
5'5. T. t=  3 Ί . A f. e. szétesik, fehér lesz, de nem olvad meg. Ko
baltoldattal izzítva újra kék lesz. Savak nem bántják. Agyagpalá 
ban csekély erekben fordul elő.

Ide tartozik még az alaktalan Kalait (Türkis) 2A12 0 3. P 0 5 
-f- 5 HO. (χαλοας név alatt ir le Plinius egy tengerzöld ékkövet) kö
zönségesen kék vagy zöldszinü, keletről jő és ékszerekre dolgozta- 
tik föl.

Végre a Wavellit. 3 Ala 0 3. 2 P 0 5 -J- 12 HO. (feltalálója Dr. 
Wavell után) mely rhombos rendszerben jegeczedik ugyan, de ren
desen sugaras csillagokban, fél- vagy egész gömbökben fordul elő. 
K =  3’5. Leihelyei Csehországban Cserkovitz s más helyek; Bajor
országban Amberg; Angliában Devonshire.

IX. rend. B o r s a v a s  v e g y e k .  Bo r a t e .
Kénsavval feleresztve oly anyagot kapunk, melytől a felette 

égő borszesz zöld lánggal ég. A f. e. vilsóban oldvadnak.
Sassolin. Borsav. Bo 0 3 -J- 3 HO. (Előfordulási helyéről.)
Iiáromhajlásu jegeczei ritkán tiszták. H. tökéletes oP irányá

ban. Ize előbb savas, aztán keserű s hütő, végre édeses. Gyertyánál 
megolvad s a lángot zöldre festi, A meleg források partjain Sasso 
mellett Toskanában stb. fordul elő.

A bórsavból készül a kereskedésben előforduló Borax, alkal
mazást nyer továbbá a forraszcső kémleleteknél és fémek forrasz
tásánál.

Tinkal. Borax. Na 0. B2 0 3 +  10 HO.
Egyhajlásu, az Augittal hasonalaku. Színtelen vagy gyengén 

színezve, zsirfényü. Ize édeses, szappannemü. A f. e. felpuffan és 
végre viztiszta gyöngygyé olvad. Tibetben szabad jegeczekben és 
szemcsékben több tó partján találtatik.

Ipari czélokra a bórsavból készül, ha sodát teszünk hozzá. Ol
vasztó szerül, gyógyszerül, bizonyos üvegek készítésére stb. szolgál.
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X. rend. A k o v a s a v  v e g y e i .  S i l i c a t e .
A f. e. vilsavban tökéletlenül olvaszthatók. A sósav őket a 

raegömlesztés után szétbontja és pedig vagy kocsonya képződéssel 
vagy pedig kovasav kiválasztásával. A vízben nem oldhatók. Izzi- 
tás vagy olvasztás után nem hatnak mint égvények.

1. nem. Kovaföld. Kovasav.
A savak (kivéve a folysavat) nem bántják. Kalihydrattal ol

vasztva üveget ad, mely a vízben nagyobbrészt feloldható.
Quarz. Kova. Si 0 3 (Régi bányászati szó).
Hatszöges rendszerben jegeczedik. Közönséges alakja hat- 

szögü oszlop hatszögü pyramissal; az oszlop lapjai harántsávosak, 
a pyramiséi közönségesen simák. Egyes egyenetlen kiterjedésű lapok 
által a jegeczek szabálytalan alakot nyernek. Azonkívül találjuk 
utánzó alakokban vaskos tömegekben, rudas, szemcsés tömör szö
veggel; mint homokot és görgeteget. H. tökéletlen, törése kagyos, 
érdes, szálkás ; üvegfényü, viztiszta, s különféleképen színezve ; át
látszó... átnemlátszó. K =  7Ό. T — 2‘6. A f. e. nem olvad, szódával 
pezsegve tiszta üveggé olvad. A Quarz földünkön legelterjedettebb 
ásvány, mely mint különös szikla lép föl, a fövényköveknek fö 
anyagát teszi, nem különben sok sziklafajnak jelemzö elegyrészét 
képezi, vagy mint görély roppant telepekké van összehalmozva.

Megkülönböztetünk jegeczes és tömör Quarzot. Az előbbihez 
számítandó:

A hegyi jeg'öcz (Bergkrystall) viztiszta különböző nagyságú 
— néha több mázsás — jegeczekben található. Sehweizból, Tirol
ból, Francziaországból gyönyörű jegeczeket kapunk. Honunkban 
híresek a mármarosi gyémánt név alatt ismeretes Quarzjegeczek.

Az Amethyst (άμέϋνστος =  nem részeg, a görögök a részeg
ség ellen használták) violakék; különösen szépeket kapunk Sibi- 
riából, Brasiliából, Ceylon szigetéről, Selmeczröl stb. Hevítés által 
színtelenné v. sárgává válik.

A Morion, fekete;
a Füstopas (Rauchtopas), világos szegfű barna;
a Citrin vagy ArMytopas, sárgás;
a Rózsaquarz (Rosenquarz), rózsavörös;
a Tejquarz (Milchquarz), tejfehér;
a Prasem (πράσιος), hagymazöld.
A Macskaszem (Katzenauge) Asbesttel elegyült Quarz, mely 

gömbölyűre csiszolva zöldesszürkén, a macskaszemhez hasonlóan 
ragyog.

Az Avanturin (a franczia avanture =  véletlen, minthogy vé
letlenül hasonló üveg-oldákra akadtak) sárgás vagy vörösösbarna ;
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apró belé kevert csillámpikkelyektöl vagy vékony hasadásoktól 
csillog.

A Vaskovag (Eisenkiesel) veres vagy oker sárga színű.
A tömör Quarz fajtái:
A Chalcedon (Chalcedoniától kisázsiában, honnan a középkor

ban hozták) vese- és csepköalaku félig átlátszó vagy áttetsző , kü
lönböző színű.

A Karneol (caro — hús) veres Chalcedon.
A Chrysopras (χρυσός =  arany és πράσιος — hagyinazöld) 

zöld Chalcedon.
A Heliotrop (ήλιοτροπιον Pliniusnál) zöld, vörös foltokkal.
A Sardonix (ό'ννξ — sávos ékkő, különben =  köröm) barna- 

vörös, foltos vagy sávos.
A Tűzkő (Feuerstein), kova, gömbös kiválásokban a krétában 

jő elő, szürke vagy fekete színű, kagyos törésű, az éleken áttetsző; 
többnyire ázalagok kovapánczéljából áll.

A Szarukö (Hornstein) a tűzkőhöz igen hasonló, de töréke
nyebb ; gyakran mint kövitö anyag fordul elő.

A Kovapala (Kieselschiefer) vaskos, szürke, átnemlátszó, tö' 
rése szálkás.

A lydiai kő (lydischer Stein) széntől feketére festett kovapala.
Jaspis (neve ősidőkből való ; már Mosesnél II. 28, 20 Jasphe 

főpap paizsában a 12-ik kő Jaspisnak neveztetik) vaskos, sárga, vörös 
vagy barna kő, nem fénylő, át nem látszó, törése kagylós.

Achát (Achates nevű folyóról Siciliában) tarka keveréke a 
különböző Quarczfajtáknak, melyek rétegesen egymáson fekszenek, 
szinrajzairól elnévezzük felhős-, moh-, vár-achátnak stb.

A Quarcz használata igen sokféle. A különböző fövényköve
ket építő-, malom- s köszörűköveknek használjuk; a homok vako
latra edények és padolatök súrolására, üveg és porczellán készíté
sére szolgál. A hegyi jegecz szemüveggé csiszoltatik, a szép szinti 
Quarczfajták gyűrűkbe foglaltatnak vagy más ékszerül dolgoztat
nak föl, belőlük készülnek szintén különféle a vegyészi műhe
lyekben használt csészék. A tűzkővel (kovít) tüzet ütünk, nem kü
lönben a Flintüveg előállítására használjuk, a lydiai kővel pedig az 
aranyat és ezüstöt kémlelik.

Az Opál. Si 0 3 (ωψ =  szem).
Alaktalan; gümös, csepkő, vese — fürtös alakokban jő elő; 

törése kagylós — egyenetlen; üveg vagy zsirfényii, különböző szinti 
néha szép színjátékkal, átlátszó—átnemlátszó; rideg. K — 5 '5 .. 6-5. 
T — l -9 ..2 '3 . Kalilugban feloldható, hevítve legtöbb opál vizet 
ad; a f. e. nem olvad.
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Leginkább következő fajtáit különböztetjük meg :
Nemes Opál (edler Opal) kékes- és sárgásfehér szinü, élénk 

színjátékkal. Egyike a legbecsesebb ékköveknek, már régi időktől 
ismeretess igen nagy értékű. Lelbelyemajdnem kizárólag Cservenitza 
Sárosmegyében. Λ legnagyob a császári királyi ásványtárban van 
Bécsben (1 font és 2 lat) és 700,000 de 2,000,000 forintra is be- 
csültetctt.

Tiizopál (Fcueropal) élénk fényű és jáczintvözös méz- és bor
sárgába átmenő szinü. Hazája Mexico és a Farni szigetek.

Közönséges Opál (gemeiner Opal) különféle szinü, zsirfényü, 
félig átlátszó vagy áttetsző. Magyar- és Morvaországban, Sileziában 
és Szászországban több helyen fordul elő.

Félopál (Halbopa!) különböző szinü, gyenge zsirfénynyel és 
kagylós töréssel bir, gyakran a fa köviilitö anyaga (faopál). Csi- 
szoltatik.

Hyalithnelc nevezzük a szőlő- vagy vesealaku bevonatokat 
(i'tdog =  üveg.)

Jaspopál vörös, sok vasat tartalmaz.
Menüit barna, fény télén, gumós, réteges, nevét leihelyétől (Me- 

nit-Montant Páris mellett) kapta.
A tripoli föld szintén Quarzanyagból áll, mely nagyobbrészt 

ázalagok kovapánczéljainak maradványa.
Λ Quarzot, Chalcedont, Opált élesen egymástól megkülönböz

tetni nem lehet, ezek sokfélekcpen egymásba mennek át.
A Quarz jcgeczcdott az Opal alaktalan kovasav a Chalcedon 

pedig keveréke a jegeezes és alaktalan kovasavnak. Mind a három 
vízből képződött.

2. nem. Viznélküli Kovatok. (Wasserfreie Silicate).
Kalibydráttal olvasztva csak részben v. alig oldhatók a vízben? 

lombikban vizet nem adnak.
1. csoport. Timföld tartalmú vízmentes kovatok.
líránál 3RO. 2Si 0 3 4 ·  0 3. Sí 0 3.
Λ különféle Gránátfajnál változik az RO és R2 0 3 és pedig 

lehet az első RO =  Ca 0, Mg 0, Fc Ο, Μη O, Cr 0 ;  az R2 0 3 =  
ΛΙ, 0 „  Fe2 0 3, Cr2 0 3.

(Nevét vagy granum szótól vette, mely annyit jelent mint 
szem, minthogy gyakran szem-alakban fordul elő, vagy pedig mert 
színe a gránát-alma virágához hasonlít).

Alakja által nagyon kitűnik rendesen oo O, és m 0  m alak
ban jegeczedik, de vaskosan is fordul elő szemcsés szöveggel; tö
rése kagylós vagy érdes; üvegfényű; színe különböző; átlátszó...  át-
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nemlátszó. K — 6‘5—7'5, T =  3T—4-3. F. e. olvasztható ( =  3) 
zöld, barna vagy fekete gyakran delejes üveggé; sósavban feloldható 
és pedig tökélétesen akkor, ha már tűzben olvasztva volt.

Az ide tartozó fajok e következők:
Almandin (állítólag Alabanda nevű várostól kisázsiában) vagy 

nemes gránát vörös szinü, áttetsző vagy átlátszó, különféle kőzetek
nek elegyrésze.

Grossular (a pöszmétéhez — ribes grossularia — hasonló zöld 
színétől), sárgáB, fehéres, zöld; többnyire Siberiából hozzák; ha
zánkban a bánságban Oraviczán és Csiklován fordul elő.

Hessonit (Kaneelstein) mézsárga vagy jáczintvörös, leihelye 
Ceylon, Piemont, Vesuv.

Közönséges gránát különféle barna, sárga, zöld szinü; áttet
sző . . .  átnemláíszó ; törése kagylós.

A sárgásbarna szemcséset Jcolophonitnak nevezzük, lelhelye 
Arendal; a feketét Melanitnak (μέλας —  fekete); leihelye Frascati.

A szép és tiszta színezetűek ékköveknek, a közönségesek 
pedig mint hozzag szolgálnak a vasérczek olvasztásánál.

Cseh- és Szászországban találunk szabadon vagy a Serpcn- 
tinbe benőve vérvörös gömbös szemcséket, melyek Eyrop (πνρωπάς 
=  tüzszemü) név alatt jönnek kereskedésbe, gyémánttal átfúrva és 
zsinegekre fűzve cseh gránát név alatt ismeretesek a köznép előtt.

A kisebb szemeket a gyógyszertárban tarának használják, 
vagy pedig porrá törve az ékkövek csiszolására.

Vesuvian Ca 0 3. Si 0 3 -f- Al2 0 3. Si 0 3.
Vesuv előfordulási helyéről. Idokras Ιδέα — alak, κρασίς —  

keverék, mert jegeczalakja más ásványokéhoz hasonlít.
Többnyire oszlopalaku benn- vagy fennőtt jegeczei négyszögü 

rendszerhez tartoznak; tömegesen is fordul elő. H =  nem tökéletes; 
törése szálkás vagy egyenetlen ; K =  6’5. T. =  3‘35 . . 3*45. Kü
lönféle zöld, barna és feketés, sárga színekben fordul elő. Üvegfényü, 
törési lapjain zsirfényü. A f. e. könnyen barna vagy zöld üveggé ol
vad, különben úgy viseli magát mint a gránát.

Csiszolva szintén mint valami ékkő használtatik. Találtatik a 
Vesuvon, Piemontban, Tirolban, Bánátban, Siberiában (Wiluit), 
Csehországáan {Egeran) ; Norvégiából egy kék fajta ismeretes, az 
úgynevezett Cyprin mely rézéleg által van színezve.

Epidot. R3 0. Si 0 3 +  2R2 0 3. Sí 0 3.“,
έπίδοσις —  hozzáadás, ráadás, mivel ezen ásvány jegeczeinek 

számára egy különös rendszer állitatott föl.
Egyhajlásu megnyúlt jegeczei dús összalaklatokban szoktak
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előfordulni, különben előjön vaskosan és rudas szemcsés szöveggel. 
H. tökéletes az egyenes átló szerint. K =  6 .. 7; T =  3‘2 ..3 '5  
rendesen zöld, sárga v. szürke szinii. Üvegfényü; rendesen csak 
áttetsző ; a f. e. olvasztható ( =  3); izzitás után a sósavban fölolvad 
kovagkocsonyát ejtvén. ’

Az Epidot fajtái:
A Pistáéit (pistae-zöld színéről) igen el van terjedve és a kü

lönféle kovagnemü kőzetekben találtatik; Schweiz, Tyrol, Norvé
gia, Morva, Érdélyország stb.

A Piemontit (lelhelyéröl) vagy Mángán Epidot. Feketéskék 
vagy vörösös-fekete ; a f. e. könnyen olvad fekete üveggé; Mángánt 
tartalmaz.

A Zoisit (báró Zois ásványtudós tiszteletére) az Epidothoz na
gyon hasonló, azért Epidotnak is tartották, de jegeczalakja külön
bözik ; színe fehér és szürke. Csehország, Tirol, Salzburg.

Orthoklas. Földpat. Al2 0 3. 3 Si 0 3 KO. 3 Si 0 3.
(όρΰός egyenes derékszögű, κλάω hasitok, hasadási viszonyai

nál fogva.)
Ez egymáshoz hasonló ásványok egész csoportját — az úgy 

nevezett Földpatcsoportot — képviseli. Egyhajlásu rendszerhez 
tartozó jegeczei oszlop vagy táblaalakuak, de vaskosan is fordul elő 
szemcsés és tömör szöveggel. Ikerjegeczek sem ritkák. Hasadása 
igen nevezetes két egymásra függélyes irányban, tehát derékszög 
alatt történik. K =  6 . T =  2‘53 . . .  2'ö8. Különböző fehéres, sárgás 
szürke, zöldes szinü. A spárgazöldet Amazonkönek nevezük; elő
ször Brasiliában Amazon folyóban találtatott; üvegfényü, hasadási 
lapjain gyakran gyöngyfényü. Az átlátszó jegeczek néha kékes vi
lágot árasztanak — (Holdkö, Mondstein) —- vagy színváltozást is 
mutatnak.

A f. e. nehezen olvad ( =  5) zavaros és hólyagos üveggé; a sa
vak nem bántják. -- A földpatok idővel elmállanak és fehér földes 
anyaggá esnek szét Porczellánföld vagy Kaolin.

A földpat átlátszó fajtáit Adulárnak vagy Jégpatnak nevezzük, 
— Alpeseken, Vezúv stb. — a Trachytban előforduló erősen fénylő 
jegeczeket pedig Sanidirmek (σανίς =  deszka, táblaalaku jegeczei 
miatt.)

Újabb időben a kohókban mesterséges földpat jegeczeket ta
láltak, képződéséről tehát tisztában vagyunk.

Igen sok kőzetben mint elegyrész találtatik nevezetesen Gra
nit-, Gneis-, Syenit-, Porphyrban. Szép jegeczeit több helyen a svei- 
czi és tiroli alpeseken, Karlsbad mellett stb. találjuk.

A földpat nyer alkalmazást mint ékkő, mázok (Glasuren) és 
Email előállításánál továbbá a porezellán készítésénél, mint építési
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kö stb. de legnagyobb jelentőségű ipari és gazdászati haszna, el- 
mállásának terményei t. i. a televénynek föalkatrószeit teszik, vele 
együtt azonban még a következő földpatfajok és más ásványok is 
fordulnak elő a termő földben.

Albit. Ala O3. 3 Si O3 +  Na O. 3 Si 0 3
albus =  fehér, a gyakori fehér színe miatt.
A közönségesen táblaalaku jegecaek háromhaj lásuak, több

nyire fehérek, zavarosak. H. a basis és a rövid átló lapjai szerint 
tökéletes.

A f. e. nehezen olvad de nem oly nehezen mint az orthoklas, 
( =  4) a lángot sárgára festi; Amphibollal a Dioritot képezi. Az alpe- 
seken több helyütt találhatók.

Az Albithoz nagyon hasonló az
Oligoklas. 2 (A l2 O3 . Si 0 3) +  2 Na 0 .  3 Si 0 3.
(ολιγός —  kevés, κλάω =  hasitok).
Jegeczei csak keveset különböznek az Albitjegeczektöl. Ha

sadása szintoly irányokban történik mint az Albitnál, csak hogy az 
a rövid átló lapjai szerint kevésbbé tökéletes, mi által az Albittól 
legjobban különböztethető meg; különben a f. e. könnyebben is ol
vad. Jelesen gránitokban fordul elő.

Labrador. Ala 0 3. 2 Si 0 3 +  RO. Si 0 3 (lelhelyéröl).
Háromhajlásu jegeczei sohasem szabadok, mindig bennőt- 

tek. H. az Oligoklaséval egyenlő. A rövid átló lapjain gyönyörű 
színjátékot mutat, sárga, kék színek ragyognak ki a köböl, miért 
is díszítményekre csiszolják. T. — 2 '6 ...  2’7. A f. e. könnyebben 
olvad mint az előbbiek; porát tömitett sósav bántja. Mint különféle 
kőzetek elegyrésze igen el van terjedve; Basaltokban, Trachytok 
ban stb. jő elő.

Leucít. Al2 O3 . 2 Si 0 3 -j- KO. 2 Si 0 3 (λευκός =  fehér.)
Borsó- vagy dió nagyságú jegeczei bennőttek vagy szabadok és 

rendesen 2 0  2 alakot mutatnak: miért is ezen alakot Leucitoeder- 
nek is nevezzük. H. alig észrevehető. Üvegfényü; áttetsző. T =  2-5 
K. majd 6 . A f. e. nem olvad ; kobaltoldattal kék lesz; porrá törve só
savban föloldható.

Igen gyakori a Vesuv némely Láváiban, Róma vidékén stb.
Vulkáni üvegeknek, melyek különféle kovatok olvasztása ál

tal keletkeztek, tekintendők: Az Obsidian (Obsidius nevű római 
polgártól ki először hozta Aethiopiából) a szurokkő, gyöngykő, hor
zsakő stb. mindezehet lásd a kőzetismében.

Muscovil 3 (Al2 0 3. Sí 0 3) -j- KO. 3 Si 0 3. Phengit, Káli- 
Csillám (Kali-Glimmer) („verre de Muscovie“ =  muszka üveg; 
φέγγος =  csillám.)
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Rhombos, két optikai tengelyű, táblákban. A szép jegeczek 
ritkák. Leginkább lemezes, pikkelyes, vaskos tömegekben. Hasa
dása a basis irányában kitűnő. Gyöngyfényü mely néha fémes, miért 
is a köznép macskaarany- vagy macskaezüstnek nevezi.

Rendesen meglehetősen átlátszó. Savakban nem oldható, a 
f. e. átlátszóságát elveszti és nehezen olvad (=  6'5) zavaros üveggé. 
— A muscovit mint közönséges elegyrésze a Gránit és Gneisnek, 
nem különben mint önálló sziklafaj (csillámpala) igen el van 
terjedve.

Igen szép jegeczekben találtatik Siberiában, Norvégiában, 
Angol-, Cseh-, Morvaországban, Schweiczban stb.

A szép nagy átlátszó táblákban előfordulót ablakokra használ
ják. Porrá tört csillám porzóul szolgál.

A Muskovittal legtöbb tulajdonságban megegyezik a
LqmloIÍtll. (Lithionglimmer) mely Kali mellett még Lithiont is 

tartalmaz. (Xsmdiov =  pikkely.)
Gyakran szép vörös színezetű. A f. e. felbuzogva gyöngygyé 

olvad és a lángot vörösre sziniti; olvasztás után savakban felold
ható. Leihelye Rozna Morvaországban; Cornwall,· Sibiria ; Zinnwald, 
és Altenberg Szászországban.

Biotit. 3 (Ala O3. Si O3) -j- 2 Mg 0. 3 Si 0 3 Magnesiacsillám 
(Magnesiaglimmer) (Biot, franczia természettudós tiszteletére mivel 
ö volt az első ki a csillámok optikai külömbségeire figyelmeztetett.)

Többnyire hatszöges táblákban jő elő, melyek egy optikai ten
gelyünk. A muscovitnál ridegebb K. =  2'5... 3Ό; T. =  2-8 5 ... 
2'9. Általában sötét színekben fordul elő, és gyöngyfényü a oR la
pon. Áttetsző. A f. e. nehezen olvad, (5'5) tömitett kénsavban töké
letesen föloldható. — Elterjedése nagy mint bizonyos Basaltok, Tra- 
chytok, Porphyrok és Gránitok elegyrésze.

A különféle csillámfajojtat nem igen lehet szigorúan egymás
tól megkülönböztetni.

Beryll. Al2 0 3. 3 Si 0 3 -f- Bea 0 3. 3 Si 0 3 Smaragd (beryllus 
mint Σμάηαγδης régi szók, melyeknek származtatása nem ismeretes.)

Hatszöges rendszerben jegeczedik, a basis irányában tökélete
sen hasítható. Jegeczei leginkább oszlopalakuak, de rudas tömegek
ben is fordul elő. Uvegfényü. K. =: 7'5 T. — 2.7. A f. e. csak az 
éleken olvasztható ( =  5'5); savak nem bántják. Színe különböző, a 
szép zöldeket Smaragdnak nevezzük, melyek leginkább Columbiá
ban, Peruban, Siberiában, Salzburgban találtatnak. Egyike a leg
szebb és legbecsesebb ékköveknek, melynek karat ja átlag 50 frt. 
Már a régieknél és nagy becsben állott. Plinius a 3. helyre teszi. Az 
1. a Gyémánt, a 2. a gyöngyök. Polykrates gyűrűjében Smaragd
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volt. Már a 8  század templom kincseiben találjuk, a pápa Tiarajá 
ban van egy gyönyörű Smaragd oszlop, mely már II. Gyula pápa 
idejében Rómában volt.

A Smaragdnak is gyógyító erőt tulajdonítottak, de a régi 
gyógyszertárokban Smaragd név alatt zöld folypatot találunk.

A nemes Beryll vagy Aquamarin (tengerzöld színétől), nem 
ritka nemes kő Brasiliában és Siberiában.

A közönséges Beryll rendesen oo P, oP összalaklatot mutat 
szennyes szinü és szét van hasadozva. Eszakamerikában 3000 ft, 
nehéz oszlopokat is találtak. Különben sehol sem ritka. Németor
szágban, Galicziában, Morvában stb.

DÍSthen. a 1,2 0 3. Sí 0 3 (δις és σθένος —  kétféle erejű.)
Neve arra vonatkozik, hogy némely jegeczei dörzsölés által -j- 

ruások — villanyosságot nyernek. Igen nevezetes továbbá hogy há- 
romhajlásu oszlopos jegeczei éleiken 7-ik fokú keménységet mutat
nak, az oszlop lapjain pedig a keménység 4, 5 vagy 6  is. T. — 3'5 
3'7. Üvegfényü. Színe különböző ,· a fehér, szürke, sárga, vörös stb. 
fajták Rhäticit név alatt ismeretesek —· Tirol, Csehország, Schweiez 
stb. — a kékszinüeket pedig Cyanitnek nevezzük.

Turmali«. Azt mondják, hogy 1703-ban a Hollandiak hozták a 
Turmalin vagy Turmale nevezetű nemes követ Ceylonból, melynek 
azon tulajdonsága van, hogy a hamut magához vonza s ismét elta- 
szitja mint a mágnes a vasat.

Oszlopos jegeczei a hatszöges rendszerhez tartoznak és gya 
kran az egyik végén másképen vannak kiképezve mint a másikon. 
H. nem világos. K. — 7 Ό . . . 7-5 T. =  2'9 . . .  3 ‘2. Viztiszta, kék, 
zöld, vörös, barna, fekete. Üvegfényü, átlátszó . . .  áttetsző.

Vegytani összetétele annyira különböző, hogy eddig még 
semmi általános képletet fölállítani nem lehetett. Föalkatrészei : 
Ah. 0 3. MgO. Fe 0 . Fra 0 3. Si 0 3. B 0 3 továbbá KaO, NaO, Li 0, 
FI stb.

Érdekes azon tünemény, hogy ha jegeczeit hevítjük, a két 
vége ellenkező villanyoságot vesz föl. — Szép Turmalin jegeczek 
találtatnak St- Gotthardon, Tirolban, Morvában, Ural-, Ceylon- és 
Brasiliában. Ékköveknek, nem különben optikai szerekre hasz- 
náltatik.

Topas. 6  (A 1<2 0 3. Si 0 3) +  (Ala F„. Si FA
(Τοπαζός nevű szigettől a vörös tengerben.)
Oszlopos jegeczei rhombosak,** a prisma lapjai hosszukban sá 

voltak,’de vaskosan is fordul elő mint görgeteg. H. tökéletes a basis 
lapjai szerint. Törése kagylós; üvegfényü. Színei világosak, föszin a 
sárga. K. =  8 . T. =  3.5 mint a Gyémánté. A 23 latos Gyémántról,



77

mely a portugál! király birtokában van azt mondják,hogy színtelen 
Topas. Savak nem bántják, tűzben nem olvasztható; a sötét sárgák 
óvatos hevítés által rózsaszínűek lesznek. Dörzsölés valamint heví
tés által vilanyossá válik. Egyike a a közönségesebb ékköveknek, 
karatja 6  vagy 8  forint.

Legszebben az Ural-i és Alta-i hegységekben jö elő. Brasiliá- 
ból jönnek a szép sárga, Siberiából pedig a zöldes Topasok , me
lyek gyakran hatalmas nagyságúak. Pétervárott van egy 31 fontos. 
Szászországban képezi Quarzzal a Topas-sziklát, lelhelye Schne
ckenstein.

2. csoport. Timföldnélküli vízmentes kovatok.
Pyroxcn. Ca 0. Si 0 3 4- RO. Si 0 3.
(πνρ —  tűz, ζετός — idegen, mert nem tartották vulkáni kép

ződménynek).
Egyhajlásu jegeczekben és vaskos tömegekben, kérges, szem

csés és rudas szöveggel fordul elő. H. nem tökéletes a Prisma oo P 
lapjai szerint; törése kagylós vagy egyenetlen. Uvegfényü; zöld, 
fehéres, barna és feketés szinti; átlátszó..átnemlátszó. Κ =5Ό  .. 60, 
T. =  3’3. Savakban nehezen oldható, a f. e. többé kevesbbé zöldes, 
fehéres vagy feketés üveggé olvad. A Pyroxeu a Basaltnak lénye
ges alkatrésze, jegeczei benne valamint más vulkáni kőzetekben 
benőve találtatnak.

A Pyroxen fajtái:
Az Augit (άνγή —  fény, mivel élénk fényű) fekete átnemlát

szó, jegeczei közönséges bennőttek ; Basaltban, Lávában, Dolerit 
ben fordul elő.

A Diopsid (dig kétszer és catpig —  megnézés, tekintet, mint
hogy a jegecz alakjáról kettős nézet uralkodik) fehér vagy zöld át
látszó jegeczekben, jelesen a Mussa havason Piemontban, Ziller- 
völgyben Tyrolban stb. jön elő.

A Saklit (Malakolii) zöldes 3zürke, vagy zöldes fekete, legin
kább Sahlán Swédhonban jön elő.

A Kokkolith (κόκκοg =  a gyümölcs magva, λίθος =  kő) szem
csés Augit, jegeczei gömbös szemcsékben tűnnek elő.

A tiszta átlátszó Diopsid mint ékkő, a Kokkolith és szemcsés 
Augit néha mint hozzag használtatik a vasérczek olvasztásánál.

Amphibol (Hornblende) αμφίβολος =  kétértelmű, mivel a Tur- 
malinnal cseréltetett föl.

Oszlopos egyhajlásu jegeczei benn- vagy fennőttek, néha ik
rek. Gyakran vaskosan is fordul elő. H. igen tökéletes az álló 
Prisma oo P lapjai szerint s ez legjobb ismertető jeléül szolgálhat. 
Uvegfényü, különböző s rendesen sötét színű. K. =  5 . . 6 ; T , =
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2·9 ..  3’4. A savak nem igen bántják, a f. e. felduzzadva sötét üveggé 
olvad. ( =  3—4.) Mint sok sziklafaj elegyrésze igen nagy elterje
déssel bir. A közönségesen előforduló feketés közönséges vagy vul
káni-nah (basaltische) neveztetik, vulkáni kőzetekben szép jege- 
czekben jö elő.

A zöld szinü sugarasnak neve sugárkö vagy Aktinolith (άχτίς 
—  sugár, λίθος =  kő) találtatik Tirolban, Salzburgban, Cseh- és 
Szászországban. Tremolitnak (val Trernola Schweiczban) v. Gram- 
matitneh (γραμμή —  vonal, minthogy jegeczei vonalalakuak) nevez
zük a fehéres vagy szürkés rudas, szálkás fajtákat gyöngy- vagy 
selyemfénynyel. Leihelyei Oravicza; Porcsed Erdélyben ; Csehor
szág, Tirol. A finom szálkás, hajalakunak neve Asbest (άσβεστος —  
el nem éghető.) Ez már ősidőben hires volt és Plinius sokat mesél 
az el nem éghető Asbest-kelmékröl. Újabb időben gyertyabélnek 
használták. Találtatik Agyag- és Chloritpalában Tirolban ; Serpen- 
tinben Sziléziában Szászországban stb. Nem csak az Amphibol, 
de más ásványok is szolgáltatnak Asbestet.

Chrysolith, 2 R 0 .  Si 0 3

, (χρυσός =  arany, λίϋος =  kö ; Olivin, zöld színéről).
Jegeczalakja rhombos, de közönségesen nem igen vehető ki; 

gömbös, zöld szemcsékben fordul elő a Basaltban. A lebvasban 
igen szép jegeczekben találtatik, úgyszintén szép jegeczekben vagy 
szemcsékben tűnik elő a felső Egyptomból és Brasiliából hozzánk 
kerülő Chrysolith, mely ékkövül szolgál. A f. e. nem olvaszt
ható, kénsavban feloldható.

Sleatit. 4 Mg O. 5 Si 0 3 - f  % HO.
(στεάρ—fagy gyű, a zsíros tapintatra vonatkozik). Ide tartozik :
A fagyag (Talk) némelykor hasonlít a csillámhoz. Igen ritkán 

előforduló táblaalaku jegeczei rhombosak; rendesen lemezekben- 
pikkelyekben található és igen vékony lemezekre hasítható. Gyöngy, 
vagy zsirfényü, áttetsző .. átlátszó; színe fehér, zöldes, sárgás, szür
kés; igen engedékeny. K = l .  T. =  2‘7; zsíros tapintatu; savakban 
nem oldható; a f. e. nem olvad s kemény lesz. Kiváltképen az 
osztrák és schweizi Alpesekben találtatik, hazánkban Gömörben; és 
olajjal keverve a géprészeknek kenésére, vagy pedig porrá törve, 
arczfestéknek használják.

A zsirla (Speckstein) tömöttebb, keményebb az előbbinél, 
színe szürkés vagy sárgás fehér, törése fénytelen. Forró kénsavban 
felolvad. — Bajosországban Tirol és Csehországban jön elő. Hasz
náljuk üveg- és posztó-rajzolásra (spaniol kréta), a gépek megkené- 
sére, a zsirfoltok kivételére, különféle faragványokra, a márvány 
csiszolására; újabb időben még a szappanfőzésnél és a kárpitok 
(Tapeten) gyártásánál is nyer alkalmazást.
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Az úgynevezett Topf stein rendesen keveréke a Chloritnak 
zsirlával v. fagyaggal, belőle készülnek a tüzellenes fazékok, kály
hák stb. Plurs nevű város Como-tótól északra évenkint 60,000 da
rab aranyat vett be e köböl, 17i8-ban azonban a kivájt hegy Ösz- 
szeomlott és a várost mindenestől eltemette.

3. nem. Víztartalmú kovátok.
A f. e. lombikban észrevehető vízmennyiséget adnak.
1. csoport. Víztartalmú kovatok timfölddel.
Natrolilli. AI,, 0 3. 2 Si 0 3 +  Na 0 . Si 0 3 - f  2HO.
(neve Natron tartalmára vonatkozik.)
Vékony, tü- vagy hajszálalaku jegeczei rakozatokban, vagy 

vesealakokban összenőve fordulnak elő. K =  5O. .5'5; T =  2 T . .23. 
Üvegfényü; színtelen, szürkés vagy sárgás fehér, sárga, vörös; kar- 
cza fehér. A f. e. csendesen és könnyen olvad ( =  2) átlátszó üveggé. 
Savakban oldható. Üregekben találtatik ; leihelyei: Island, Tirol, 
Aussig, Kapuik, Nagy és kis Almás stb.

Analcim. Ak 0 3. 3 Si 0 ? -j- N a 0. Si 0 3 2 HO.
((ívcdxtg ~  gyenge, gyenge villanyos tulajdonsága miatt).

Szabályos mindig 202, néha szemcsés darabokban. H. a 
0  oo lapjai szerint csekély’. Fehér, szürkés, sárga, vörösös; 

karcza fehér. A f. e. csendesen tiszta üveggé olvad (= 2 ) , sósavban 
oldható. Hasadékokban és üregekben. Fassavölgy, Norvégia, Uj- 
Moldova, Selmecz, Erdély stb.

Chabasit. Al2 0 3. 3 Si 0 3 - f  Ca 0 . Si 0 3 -j- 6  HO.
(χαβαζιος egy kőnek a neve Orpheus költeményeiben).
Koczkáhöz hasonló Rhomboederekben jegeczedik, ikrek nem 

ritkák. H. R szerint meglehetős tökéletes; K =  4·0..4·5 T =  
2*0.. 2’1 . Atlátsó, áttetsző. Üvegfényü; Színtelen fehéres szürkés, 
sárgás vörösös. Karcza fehér. A f. e. könny’en olvasztható ( =  2.5.) 
savban olvad és hovakocsonyt ejt. A vulkáni kőzetek üregeiben 
Islandban, Csehországban, Selmeczen, Visegrádon stb. jő elő.

Stilbit. Ah, 0 3. 3 Si 0 3 - f  Ca 0 . 3 Si 0 3 - f  5 HO.
(στίλβη — fény.)
Jegeczei egyhajlásuak, többnyire táblaalakuak; de sugaras

lemezes tömegekben is található. II. a ferde átló irányában igen tö
kéletes. K =  3 .. 4. T =  2 ; színtelen, fehér gyakran azonban szí
nezve, közönségesen vörös, sárgásszürke vagy barna; ooPoo lapján 
gyöngyfényíi különben üvegfényü. Átlátszó... éleken áttetsző. Karcza 
fehér. A f. e. erős szétlevelezés közben fehér zománczczá olvad 
(— 2—2-5). Tömitett sósavban oldható. Jelesen a vulkáni kőzetek 
üregeiben fordul elő, ritkábban érczteléreken és telepeken. Island, 
Harczhegység, Ruszkabánya, Vácza stb.
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Chlorit. 2 R 0 . Si 0 3 -J- R2 0 . Ala 0 3 - j-3 H 0 . (χλωρός =  zöld.)
Hatszöges táblaalaku jegeczekben pikkelyes-szemcsés szö

veggel. A basis irányában vékony, hajlékony lemezekre hasítható ; 
üvegfényü, hasadási lapjain gyöngyfényü. Átlátszó . . .  áttetsző. Színe 
zöld; karcza szintén zöld vagy szürke. A f. e. nehezen és csak az 
éleken olvasztható ( =  5'5) Tömitett kénsavban oldható. Mint kőzet 
(Chloritpala) hatalmas telepeket képez Tirolban, Salzburgban, 
Cseh- és Magyarországban stb.

Kaolin. AI„ 0 3. 2 Si 0 3 +  2 HO.
(neve a dunaiaktól van átvéve.)
Porccllánfóld. Vaskos, szétdörzsölhető tömegeket képez; törése 

egyenetlen ; fénytelen; fehér, sárga zöldes és vörösös; karcza földes; 
átnemlátszó. K =  1.0. T =  2'2; sovány tapintat u, a nyelvhez kissé 
ragad és vízben tésztává válik. — A porcellánföld a földpat és né
mely más ásványok elmállása által képződik s sok helyütt talál
ható, nálunk Selmeczen , Körmöczön, Muzsajon stb. Főanyagot 
szolgáltat a porcellán előállítására. — A porcellánt a Chinaiak 
jóval időszámolásunk előtt már ismertek; Európában azt Bötticher, 
német gyógyszerész találta föl 1707-ben.

Al,gillÍt(«'p7tlloí=agyag)név alatt összefoglalhatjuk a különféle 
agyag fajokat. Ezek mindig földes, zsíros íapintatu tömegek, melyek 
vízzel könnyen tésztaféle anyagot képeznek s a mellett agyagszagot 
árasztanak. Tartalmuk: Kovasav, agyagföld és viz. Tűzben megke
ményednek. Színük fehér, szürkés, sárgás, vörösös stb. néha sávos.

Az agyag kevésbbé többé hatalmasan van lerakodva mind a 
régibb mind az újabb képletekben.

Haszna ismeretes, belőle készülnek mint tudjuk különféle edé 
nyek, téglák stb. A finomabb fajtákból pipákat stb. készítenek.

2. csoport. Timföldnélküli víztartalmú kovatok.
Apophyllit. 4 (2 Ca 0. 3 Si 0 3) +  K 0 . 3 Si 0 3 +  16 HO
(κποφυΐλίζειν —  lemezedik, minthogy f. e. lemezekre oszlik.)
Jegeczei négyszögesek, de lemezes tömegekben is található. 

H. tökéletes a basis lapja szerint, melyen gyongyfényt mutat, kü
lönben pedig üvegfényü. Törése egyenetlen, K =  4-5 . . .  Ő‘0 T =  
2Ό . . .  2-4. Színtelen, fehér, sárgás, szürkés, ritkábban rózsaszínű 
vagy zöld. A f. e. lemezedés közt fehér zománczczá olvasztható. 
( =  1‘5) Sósavban olvad és kovasavat ejt. A Harczhegységben, Ti
rolban stb. Hazánkban Oraviczán, Szászkán, Csiklován.

Scpiolith. Tajték. 2 Mg 0. 3 Si 0 3 2 HO. (σηπίαν =  tajték.)
Vaskos, földes, tömör gumókban. Törése laposan kagylós; 

fénytelen; sárgás vagy szürkés fehér; karcza fényes; igen engedé
keny. K =  2Ό . . .  2’5 T =  2Ό. Zsíros tapintatu, a nyelvhez erősen
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ragad. Vizet szi magába, a f. e. megkeményedik és csak az éleken 
olvasztható (r= 5'5). Sósavban koesonyanemü anyaggá válik. Lei
helyei Kisázsia, Spanyolország, Krim; tisztátalan darabokban Mor
vaországban. Dohányzási szerekre dolgoztatik föl.

Serpentin, 3 Mg 0. 2 Si 0 3 4 -  2 HO.
(serpens =  kígyó, gyakran foltos színezete miatt).
Közönségesen vaskos, tömör tömegekben jő elő, kagyos, szál

kás vagy egyenetlen töréssel; csekély zsirfényü; sötétzöld, barnás 
feketés, gyakran foltos ós eres ; karcza fehér. Áttetsző .. átnemlátszó, 
engedékeny. K =  3'5, T =  2-6. A lombikban fekete lesz és vizet 
bocsát; a f. e. fehérre ég és igen nehezen olvad ( =  6 .) kénsavban 
föloldható. Hatalmas telepeket képez Tirolban, Szászországban, 
Norvégiában stb. nálunk Vasmegyében, Gömörben és Selmecz mel
lett. Különféle edényekre, szerekre s díszítményekre esztergályoz 
tátik.

A Serpentinben gyakran találunk ereket, melyek egy szál
kás, zöldes, selyemfényű ásvány által képeztetnek, mely azonban 
tulajdonaiban a Serpentinnel megegyez. Ezen ásványt Chrysotil 
(χρυσός — arany és τ/λος —  szálka) vagy Serpentinasbestnek neve
zik. A Chrysotilhoz tartoznak még az úgynevezett Hegyikéreg 
(Bergleder) és különféle Asbestek, melyeket az Amphibolhoz szá- 
mittottak.

XI. rend. A T i m f ö 1 d és v e g y ü l e t e i .
A f. e. vilsavban tökéletesen föloldhatók. Tűzben nem ol- 

vaszthatók, izzitás után nem gyakorolnak égvényes hatást. A 
Quarznál keményebbek.

Konilltl, Al2 0 3 (indiai szó.)
Hatszöges jegeczoket képez; szemcsékben, mintgörkö és vas

kos tömegekben is fordul elő. H. a Rhomboeder és a basis irányá
ban néha tökéletes, törése kagyos vagy szálkás ; üvegfényü ; színe 
különböző, karcza fehér. K =  9. T — 4. A f. e. nem olvasztható, 
savak nem bántják.

A szép kékszinüeket Saphirnuk nevezzük, mely már ősidők
ben nagy becsben állott. Némely gömbölyűre csiszolt Saphir hatsu- 
gáru világfényt áraszt (Csillagsaphir). Izzitás következtében színét 
elveszti.

Rubinnak nevezzük a vörösszinüt, melynek legszebb példá
nyait Pegu és Ceylonból nyerjük. A szép tiszta rubin gyakran még 
drágább a gyémántnál. Párisban egy 2 '/a karátos 14,000 frankért 
adatott e l! Nevezetes azon tünemény, mely leginkább apró jege- 
czeknél szépen mutatkozik, hogy ha t. i. ezeket izzítjuk, a kihűlés
nél színtelenné válnak, későbben zöld s végre ismét vörösök 
lesznek.

KRIESCH : jU v ÁNVTAN. 6
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Korund vagy Gyémántpat alatt értjük a kevésbbé szépen szí
nezetteket és kevésbbé átlátszókat, melyeket leginkább Chinában, 
Ceylonban, Piemontban stb. találjuk.

Smirgel (görög neve σμνριi) aprószemü kék vagy kékes szürke, 
gyakran Magnetittel keverve. Porrá törve csiszolásra szolgál, 
Szászországban, Kisázsiában stb.

Saphir és Rubin a legkedveltebb és legbecsesebb ékkövek, 
apró szemcséi legfinomabb órákban csapágyaknak (Zapfenlager) 
használtatnak.

Spinell, Mg 0. Ala Oa.
Szabályos rendszerhez tartozó jegeczei közönségesen 0, .-ό 0, 

303 alakokat mutatnak, rendesen aprók és egyenként benn vagy 
fennőve találtatnak. II. nem tökéletes O szerint. K — 8 . T — 3'5 .. 
3'8. Megkülönböztetünk színtelen, vörös, kék, fekete, zöld Spi 
nellt; a sötétvöröset Rubinspinellneíc nevezzük, a kéket Balusrubin- 
nak, a sötétkéket és feketét Pleonastnah (πλέοναςμος =  bövelkedés, 
bőség) vagy Ceylanitnek, a zöldet Chlorospinellnek stb. ÍJvegfényü.

f. e. nem olvad, savak nem bántják. Leihelyei Ceylon, Vesuv, 
Északamerika, Kelet-India, Svédország.

A szép színűek becsesek és mint ékkövek kedveltek ; gyak
ran hasonlítanak ugyan a Rubin, Topas vagy a Turmalinhoz is, de 
ezektől könnyen megkülönböztethetők, minthogy egyszerű fénytö
réssel bírnak.

XII. rend. V iz  és e n n e k  v e g y ü l  et ei .
Viz, HO.
Ezen képviselője a hig testeknek tiszta állapotban ízetlen, 

szagtalan, színtelen s minden hátralék nélkül elillasztható. Földfe- 
lülötiinkre a körlégböl mint harmat, köd és eső esik, és képezi a 
forrásokat, patakokat, folyókat, tavakat és tengereket. Azon tulaj
donsága következtében miszerint igen sok és különféle testeket fel
oldani képes, rendesen más anyagokat is tartalmaz magában, melyek 
szerint a viz el is neveztetik, mint például: tengervíz, mészviz, ke- 
serüviz, savanyúviz, stb. Rendes légnyomás mellett 100° C nál 
gőzzé változik át, mely 1 2 0 0 -szor könnyebb a víznél s nyomás vagy 
hideg által ismét vízzé alakul. A vízgőz feszerejéneli a gőzgépek
nél vesszük hasznát.

A viz minden hömérséknél párolog, mely párát köd vagy 
felhő alakjában észre is vehetjük. Hidegben megszilárdul a viz, meg
fagy, jéggé lesz. A jég könnyebb a víznél; jegecz alakja hatszöge», 
mi legszebben a hónak szép csillagalakjaiból vehető ki.

A viz meghagyásakor a benne feloldott anyagokat kiválasztja, 
azért tisztább a jégviz mint a közönséges. A jég gyakran vékony
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faaluku bevonatokban találtatok (az ablakokon), esepkőalakban 
(jégcsapok), gömbös vagy szögletes szemcsékben (jégeső) s végre 
nagy tömegekben rudas vagy szemcsés szöveggel (a folyókon, ten
geren, jégnéken). A víznek sok oldalú használata ismeretes.

A víznek tiszta vegyületei igen ritkák, példa gyanánt megem
lítjük itt a

D iasporl, A l5 Ü 3. H U
(fSitiantiQi» =: szétszórni, minthogy a t. e. szétpattogzik) 

Khombos alakban, szürkés, sárga. Nem olvasztható. A sósav nem 
bántja; gyakran sugaras tömegekben fordul elő.

Lelliclyei: Ural, Svédország, Selmecz.

II. OSZTÁLY.

F é m e s  á s v á n y o k .
I. rend. Z i n n (ó n), T i t a n, Mo l y b d ä n ,  W ο 1 f r a m.
Üzen 4 fém között egyik sem jö elő termék állapotban a ter

mészetben, hanem élenynyel vegyülve.
Kassiterit. Zinnerz, Su ()„ ( χ α σ σ ι =  Un).
Négyszöges rendszerhez tartozó jegeczekben, vaskos szemcsés 

szövegű tömegekben mint görkö és szabad szemcsékben fordul elő. 
Törése kagylós; gyémántfényü, néha zsirfénybe bajló, színe barna, 
fekete, szürke és fehér; karcza fehér vagy világos barna, félig át
látszó . . .  nem átlátszó. K =  6-5 .. 7·0. T =  7Ό. A f. e. nem olvad, 
savak nem bántják. Sodával a belső lángban ónszemet ad.

Leggyakrabban található a cseh-szászországi érczhegységek 
ben : Altenberg, Zinnwald; Cornwallban, Malacca félszigetén, Sum
máira és Banka szigeteken.

Egyedüli érez, mely az ón előállítására szolgál. Az ónt pe
dig akkép nyerjük belőle, hogy ha az összezúzott és megmosott 
érezport, a marát (Schlich), szénnel és salaggal keverve az aknake
ni enezében (Schachtofen) szinitjük, az az élenyét elvesszük. Az ily 
módon nyert még nem tiszta ónt lemezekbe öntik és csurtatják 
(saigern). A csurtatásnál legeslegelöször a tiszta ón folyik le. A 
legtisztább ón a Malaccáról hozzánk kerülő.

Az ónnak használata ismeretes, és már a régieknél is ugyanaz 
volt, mint most, különféle ötvényekre használjuk; rézzel adja a 
bronce t, nemkülönben azon fómkeveréket, melyből az ágyuk és 
harangok készülnek, higanynyal a tükrök berakására, s minthogy az

G *



84

étkek és italok az ónt igen keveset bántják, különösen különféle 
edények készítésére és vas- vagy rézedények bevonására szolgál. 
Igen vékonyra vert ónlemezek Stanniol név alatt leginkább a ter- 
mészettani eszközöknél nyernek sokféle alkalmazást. Angolország 
évenkint 100,000 mázsát termeszt, Szászország 3000, Csehország 
1 0 0 0  mázsát.

Rutil, Ti Ou (rutilus =  vörös).
Jegeczei négyszögesek, de vaskosan, szemcsésen is fordul 

elő. II. oo P és co P oo szerint. Törése kagylós vagy egyenetlen. 
K =  6 Ό .. 6'5. T =  4-2 .. 4'3 Vörösös barna, sárga. Fémes gyé
mántfény ; karcza barnássárga. A fekete színűeket Nigrinneh ne
vezzük. A f. e. nem olvad. Savak nem bántják. Leihelyei Tyrol, 
Schweiz, Styria, Erdély7. — Porczellanfestésnél használják a sárga 
szín előállítására.

Molybdän il, Mo S3 Qiolvßdcura =  ólomtömeg).
Hatszöges, táblaalaku Prismákban, H. a basis szerint igen 

tökéletes. Fémfény. Vörös-ólomszürke, kissé lefestő. K = 1 ' 0 . .  P5. 
T =  4’6 . .4 ‘9. Karcza zöldesszürke. A f. e. lassan elpárolog; pla- 
tinhuzalban a lángot zöldre festi; légsavban föloldható és poralaku 
Molyboansavat választ ki. Eddig még sehol sem találtatott nagyobb 
mennyiségben. Leihelyei; Augolország, Norvégia, Scotia, Morva· 
Csehország; Rézbánya, Szászka.— Néha készítenek belőle kék 
festéket.

II. rend. A T i t a n-T a n t a 1-N i o b-M o l y b d i i n s a v  v e g y e i.
Tilanil, Ca O. 2 Sí 0 3 - f  Ca 0. 2 Ti 0 ,
(neve a Titansav tartalomra vonatkozik.)
Egyhajlásu jegeczei gyakran ikrek, különben fenn-és bennöt- 

tek , de vaskosan és kérges tömegekben is fordul elő. II. a prisma 
vagy a ferde doma irányában nem igen tökéletes. Törése kagylós. 
K =  5 Ό .. 5'5. T =  3 4 . .  3’6. Sárga, barna, zöld szinü; üvegfé- 
nyü, néha zsír és gyémántfényü. Átlátszó.. az éleken áttetsző. Izzi- 
tás által villanyosságot nyer. A f. e. kissé felduzzad és sötét üveggé 
olvad (== 3.) Sósavban kevéssé, kénsavban pedig tökéletesen föl
oldható, az oldatban képződik gy'psz. Fordul elő Schweizban, Ty- 
rolban, Norvégiában. — A szépeket és átlátszókat néha ékkövek 
gyanánt csiszolják.

Scheelit, Ca 0 . W 0 3
(Scheele, hires svéd vegyész tiszteletére.)
Négyszöges jegeczei oszlop vagy táblaalakuak, de jegeczes 

és utánzó alakokban is fordul elő. H. meglehetősen tökéletes a 
prisma szerint. Törése kagylós, egyenetlen. K =  4.5.. 5Ό. T =  
5-9 , .6 -2. Szürkés fehér, sárgába és barnába; zsirfényü, mely rész
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ben gyémántfénybe megy át. A f. e. nehezen olvad áttetsző üveggé. 
Sósavban és légsavban fölolvad és Scheelsavat liagy hátra. Lelbe- 
Iyei: Zinnwald, Schlaggenwald, Cornwall, Connecticut, hol ezen 
ásványt a Wolframsav előállítására használták.

Wolframit. Fe, Mn 0. W 03.
Feketebarna érez, mely gyakran rhombos jegeczeket mutat. 

K — 5'0 .. 5-5. T =  7.2.. 7'5. Zsirfényhez hasonló fémfény, a ha
sadási lapokon pedig a gyémántéhez hasonlít. Átnemlátszó. A f. e. 
nehezen olvad delejes gömbbé, melynek felülete jegeczes. Hevített 
sósavban feloldható és sárga Scheelsavat választ ki. A Kassiterit 
kíséretében fordul elő Szász és Csehországban stb.

Igen ritka ásvány a Wolframocher W 03, mely mint földes be
vonat jő elő.

III. rend. Ur a n .
Termés állapotban nem fordul elő a természetben, vegyületei 

is ritkák.
Nastnran, Uranpcchcrz, UO. U,, 0 3 (ναστός =  tömött.)
Alaktalan, kagylós vagy egyenetlen töréssel. Szine valamint 

karcza fekete vagy zöldes fekete. K =  5 . . .  6 . T =  6'5. A f. e. 
nem olvasztható, hevített lég- vagy kénsavban fölolvad.

Leihelyei: Przibram, Szászország, Cornwall.
A fris állapotban fénylő érez könnyen elmállik és akkor felü

lete kénsárga földes anyaggal az úgynevezett Uranockerrel Ua 0 3 
vonódik be. A Nasturán a porczellánra való festésnél valamint sárga 
és zöld festékek előállításánál nyer alkalmazást.

IV. rend. T e l l u r ,  W i s m u t  h, A n t i m o n ,  A r s e n i k .
Tellur, Irány Te.
Termék állapotban valamint összeköttetésekben ritka hatszö- 

gcs jcgcczei pedig még ritkábbak. Onfehér, fémfényü. A f. e. igen 
könnyen olvad ( =  1) és zöld lánggal égve elillan. Légsav- és kén
savval kékesvörös oldatot ad. Találtatik Zalathna mellett (Facebay) 
Erdélyben.

Wismnlll, Keneny Bi.
(Neve a befuttatásra vonatkozik miért is a régi német bányá

szok Wismatnak nevezték „weil es blühet wie eine schöne Wiese, 
darauf allerlei Färb Blumen stehen.“)

Közönségesen szemcsés, vaskos, behintett tömegekben, vagy 
fa- és sodronyalaku darabokban jö elő. Hatszöges jegeczei — R — 
igen ritkák de annál könnyebben állíthatók elő mesterséges utón; na
gyon is hasonlítanak a Ilexaederhez, miért is azokat a szabályos rend
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szerhez valóknak tartották. H. tökéletes a básis ós egy hegyesebb 
Rhomboeder lapjai szerint. K — 2'5, T =  6  6 . . .  9‘8. Engedékeny. 
Szino czüstfehér vörösbe átmenő, gyakran tarkán belutlatva. Fém 
fényű. Λ f. e. igen könnyen olvasztható ( =  1) és lassan elillan a 
szénen sárga verödéket hagyván. Légsavban fölolvad.

Nem igen gyakori, más érezőkkel Szász-, Svéd- és Angolor 
szagban ; nálunk Rézbányán jő elő. Gyakran Arscnikkcl van ve
gyülve. Csurtatás által nyerjük a tiszta kenenyt, mely különféle 
ötvényekre szolgál.

A Wismmh ötvények könnyen olvadnak miért is a gözkazá 
nők biztosító szelepeit ezekből készítik, melyek ha a gőz nagyobb 
hévmérsékot vesz föl elolvadnak, de különösen még fehér arezfes 
tőknek és gyógyszerül használják. A Wismuth valamennyi test kö
zött leginkább keresztdelejes (diamagnetiseb.)

A n t i m o n ,  Dárdany Sb.
Onfeliér fém, mely többnyire vaskosan vagy behintve, ritkáb 

ban utánzó alakokban, legritkábban pedig jegeczcdve jő elő. A je 
geczoket könnyű módon lehet előállítani mesterségesen, ezek Rhom 
boederek ép oly H,sal mint az előbbi. Gyakran sárgán vagy szür
kén befuttatva. K =  3, meglehetősen engedékeny. T =r fi'6 . A f. c. 
igen könnyen olvad, szénen elillan fehér verödéket hagyván. Sósav
ban feloldható. Ritka. Leihelyei: Harczhegység, Svédország, Fran 
cziaország, Csehország, Kapnik.

A dárdany ólommal adja a nagy jelentőségű betüérezet. Vc- 
gyületei melyek a természetben épen nem ritkák, rendesen mérge
sek. Alkalmazása a gyógyászatban ismeretes, a borkövei t. i. adja a 
hánytató követ (Brechweinstein.)

Ha váltakozva egy Wismuth- és egy Antimon rudacskát ösz- 
szeforrasztunk és ezek végét hevítjük gyenge villanyosság (Thcr 
moelektricität) keletkezik.

Antimonit, Sb S3 Grauspiessglanzerz, Antimonglanz. Dár 
danyfényle.

Rhombos, közönségesen tüalaku jegeczekben, melyek hosz- 
szukban sávoltak és hosszlapjuk szerint tökéletesen hasithatók, 
gyakran vaskos tömegekben, rudas, szemcsés tömör szöveggel. 
Törése kagylós; színe ólomszürke, néha tarkán befuttatva; engedé
keny. K =  2, T. =  4'6. Már a gyertyalángban is olvad. Szénen el
illan fehér verödéket hagyván. Savak- és Kalilugban szétbomlik.

Igen el van terjedve, telléreken és telepeken fordul elő.
Hazánkban különös szépségben találtatik Körmöczön, Sel- 

meczen, Felsőbányán, ügy szólván az egyedüli ásvány, melyből a 
dárdany nagyban állittatik elő.
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Az Antimonitot tartalmazó ásványokat elzárt térben hevítjük, 
az Antimonit könnyen olvadván az elzárt tér alján gyűl össze, hon
nan lefolyni hagyjuk — C3urtatás. — A lefolyt és megszilárdult 
rudas, szálkás anyag — az Antimonit — Antimonium crudrum név 
alatt jő kereskedésbe. A rómaiak azt Stibiumnak nevezték mi any- 
nyit jelent mint arczfesték, a római nők t. i. azzal festették hajukat 
és szemöldöküket feketére. Különben használjuk gyógyszerül tűzi
játékoknál (bengalisches Feuer előállítására) újabb időben a vilsa- 
vas kálival vegyülve a puskákra való süvegeséknek készítésére.

A tiszta dárdanyt leginkább úgy nyerjük az Antimonitböl, 
hogy ha ezt vassal összeolvasztjuk. A vas a kénnel egyesül, az An
timon pedig tisztán visszamarad.

Arsenik, Mireny. As
(αρσενικό„· =  férfias, erős, valószínűleg hatásáról az állati 

szervezetre.)
Igen ritkán található Rhomboederekben ; közönségesen vese- 

alaku, fürtös héjjas és rudas szövegű, vagy vaskos szemcsés töme
gekben. Ónfehcr színét csak a fris törésen vehető észre minthogy 
igen hamar szürkésfeketére befuttatik; törékeny; karcza fényes. K — 
.‘?·.5. T ”  5-8. A f. e. mint fehér foghagyma szagu füst elillan. A 
termés Arsent nem igen gyakran találjuk a természetben és pedig 
a cseh- szászországi érezhegységekben Stiriában, Erdélyben; Ho
nunkban Felsőbányán, Oraviczán, Kapnikon. Vegyülve majdnem 
mindenütt találták, a hol csak keresték, még a leghíresebb ásvány 
vizekben is. A serét készítésnél az ólomhoz 2 perczent mireny ada
tik, a legtöbb fém azonban Arsen hozzáadása által megrontatik. Ha 
mirenytartalmu ásványokat a levegő hozzájárulása mellett hevítjük 
keletkezik az mireessav (As 0 3), fehér por, mely tisztulásnál 
(sublimiren) szépen fénylő Oktaédereket ád, olvasztás és gyors 
meghűlés következtében azonban alaktalan lesz, vízben feloldható. 
Ez az úgynevezett fehér Arsenik, azon borzasztó méreg, mely már 
oly számos bűnténynél tett szolgálatot. A legjobb ellenméreg a 
fris vaséleg.

Légy- és patkánymérget is készítenek Arsenböl; a kitömendő 
állatok bőrét, az épentartás kedvéért mireny-szappannal szokás 
bekenni; mireny rézzel vegyülve szép zöld festékeket ad.

Némely vidéken a parasztok marháiknak Arsent adnak, hogy 
az étvágyat felingereljék és a meghizást elősegítsék; Alsó- 
Ausztriában, Stiriában még az emberek magok is esznek mirenyt. 
Igen kis adagokban gyógyszerül is alkalmaztatik. Az Arsen vegyü- 
Ietek valamennyien mérgesek.

Realgar As S2
(régi már az Alchemistáktól használt név, származtatása nem 

ismeretes.)
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Szép hajnalvörös ásvány, mely egyhajlásu jegeczrendszerben 
jegeczedik de vaskosan is talál tátik ; karcza narancssárga K = ,  Γ5 
. ..2 . A világosságnak kitéve sárgás vörös porrá málik el. Nagyág, 
Kapnik, Felsőbánya igen szép jegcczeket szolgáltat. A természet
ben úgy som gyakran előforduló Realgar ritkán jő alkalmazásba; 
többnyire mesterséges utón készítik és festéknek valamint tiizjá- 
tékoknál használják· A mesterségesen készült Realgar alaktalan 
K. pedig 3-5.

V. rend. C h r o m  Cr.
Termés Chrom nem találtatik a természetben, do mint némely 

ásványokat zöldre festő alkatrész meglehetősen el van terjedve. 
A Chromcleg (Cu 0 3) és a Chromsav (Cr. 0 3) festékeknek hasz
náltatnak.

VI. rend. Vas.
Vas. Eisen. Fe.
A vasat igen ritkán találjuk termés állapotban éspedig majd

nem kizárólag azon tömegekben, melyek sajátságos tűzi tünemények 
mellett a légből esnek földünkre (Meteore). Földünkön képződött 
termés vas csak kis mennyiségű apró szemcsékben találtatott. A leb- 
vasnak hasadásából következtetjük hogy a vas szabályos rendszer
ben jegeczedik. A vas horgas törést mutat, törési lapján pedig szür
kés fehér szint. Nyújtható. K —  4'5. T — 7 '6 . . .  7‘8. A f. e. nem 
olvasztható (csak 1600" C.nál olvad.) Sósavban fölolvad, összefor
rasztható.

Ila a lebvas valamely lapját csiszoljuk és a csiszolt lapot lég
savval etetjük, különféle szabályos rajzok tűnnek elő (Wídmann- 
stádt-féle ábrák) melyek arról tanúskodnak hogy a tömeg belső 
szerkezete jegeczes. Az említett ábrák és az álanytartalom biztos 
ismertető jelei a lebvasnak.

Úgy látszik hogy a lebvas tette az embereket ezen fémre fi
gyelmesekké ; Ross például 1818-ban az Eskimóknál csupán csak 
lebvasból készült késeket talált és még azon tömegekre is akadt, 
melyekből a vasat vették volt. Nálunk ily kések igen drágák len
nének mert egy lat lebvasat néha egy aranynyal fizetünk! — Hogy 
már az őskor is ismerte a vasat bizonyítja a biblia, mely Tubalkaint, 
Kain fiát, mint első kovácst említ; ez rezet és vasat dolgozott már 
föl. Goliáth lándzsája vas hegyben végződött. Lykurg idejében a spár
taiak vasból pénzt készítettek. A rómaiak ismerték az aczél kemé
nyítősét, a noriai kardok híresek voltak; Plinius a vasat a leghasz
nosabb de egyszersmind a legveszedelmesebb fémnek is nevezi. A 
természetben igen sok vasércz található, melyből a nyers vas úgy 
nyeretik, hogy ha azokat szénnel keverjük és meszet stb. hozzáad
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ván olvasztjuk. Az olvasztásnál a hozzátett anyagok a kőzettel 
együtt salagot képeznek, mely fennuszik, a tiszta vas azonhan a leg
alsóbb helyet foglalván el, lefolyik. A Chinaiak állítólag már 700 
Chr. c. készítettek nyers vasat, nálunk készítése csak 15. században 
lett ismeretes.

Megkülönböztetünk nyers vagy öntött vasat, rudvasatés aczélt. 
Különböző tulajdonságaik e három vasfajnak csak is a különféle 
szénenytartalomtól függnek. Az öntött vas ezüst fehér, szemcsés ri
deg és 5 perct. szénenyt tartalmaz; a rudas nyulékony, kalapálható 
0 5  perct. szénenynyel bir ; az aczél 1—2 perct. szénenyt tartalmazó 
rudvas, mely meghűlés után kemény és rideg lesz. Jó vasat nyerni 
gyakran nagy nehézségekkel jár, minthogy különféle anyagok mint 
a kén, vilany a vasat rontják.

Európa évenként körülbelül 90 millió mázsa vasat termel.
Pyrit, Vaskovand. Fe S2
(πυρίτης —  tűzadó kő, mert aczélon tüzet ad, mi az elégő kén

től jő, s mely tulajdonságáért hajdan lőfegyvereken használtatott).
A szabályos rendszer igen sokféle alakjában jegeczedik, de kü

lönféle utánzó alakokban és vaskos tömegekben is található. H. a 
hatalj lapjai szerint nem igen tökéletes. Törése kagyos vagy egye
netlen. Színe sárga; fémfényü ; karcza barnás fekete. K =  6Ό .. 6‘5, 
T =  5Ό. A f. e. könnyen olvad ( =  2) delejes golyócskává, lom
bikban ként és kénecssavat ad. Légsavban kén kiválasztása mel
lett föloldható. A Pyrit igen elterjedt ásvány és azért nem csuda, ha 
a régiek is már ismerték és ékszerül csiszolták.

A legszebb jegeczek találtatnak Elba szigetén, Piemontban, 
Svédországban, Cornwall és más helyeken. Nálunk Selmeczen, 
Kápnikon , Bánságban. A Markasittal együtt a kén , vasgálicz és 
kénsav előállítására fordittatik.

M arkasit, Strahlkies, Binärkies. Fe S2
(markasita arabs szó).
Az előbbivel ugyanazon alkatrészekkel bir, de rhombos jege- 

czeket mutat. Fennött jegeczei különös csoportokat képeznek; erre 
vonatkoznak ■ nevei : Speerkies, Kammkies. Színe az előbbivel 
egyenlő; karcza ellenben inkább zöldes; K. szintén 6’5 de T =  
4-7.. 4-9.

A Pyritböl, valamint a Markasitból erős hevítés mellett kén 
fejlődik k i, mely vizzel telt vasedényekbe felfogatik. A hevítés 
után visszamaradt kénből és vasból álló vegyületet nedves helyekre 
teszik, itt válik belőle a vasgálicz. Fe O. S03 HO, melyből he
vítés által ismét a kénsavat és vaséleget nyerik.
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Arsenopyrit, Arsenikkies, Mispiekel. Fe S2. Fe As.
Rhombos jegeezeket és vaskos tömegeket képez. H. a prisma 

lapjai szerint történik, törése egyenetlen ; színe eztistfehér vagy vi
lágos aczélszürke ; rideg. K =  5 5 .. 6 0, T =  6Ί. Karcza fekete. 
A f. c. szénen kén- és Arsenszagot áraszt és fekete, delejes golyóvá 
olvad. Légsavban fölolvad mi mellett kén cs mircessav válnak ki. 
Nem ritka. Lelhelyei: Freiberg, Joachimsthal, Zinnwald, Cornwall 
Norvégia, Oravicza stb. A fehér arson előállítására használják.

Hämatit Rotheisenerz. Fe2 0 3
(«[/<« =  vér, színe miatt. A régiek azt hitték , hogy vérből 

lett és vérállitó erővel bir.
Hatszöges jegeczekben, utánzó alakokban cs vaskos, földes 

tömegekben taláítatik. H. a basia és a R lapjai szerint nem igen 
tökéletes. Törése kagyos vagy szálkás. K =  5'5 .. 6’5 (a földes 
fajtáknál természetesen kisebb.) T — 5'2. Fémfényii; színe aezél- 
szürke, vasfekete, barna és vörös. Karcza megyvörös, barnavörös 
vagy vérvörös. A f. e. fekete és delejes lesz, és igen nehezen ol
vad, tömitett sósavban föloldható. Hatalmas telepeket és zömö
ket, de némelykor egész sziklákat is képez. A Hämatithoz több kü
lönféle kinézésű ásványt számítunk, ezek :

A vasféuyle (Plisenglanz, Glanzeisencrz) mely szép jegeczek
ben leginkább Elbaszigetén, (Virgil Aen. X. 174) Sz. Gottlíardon, 
Svéd- és Norvégországban, Brasiliában fordul elő; vaskos darabjai 
szemcsés szövettel bírnak, színe aczélszürke néha tarkán befut
tatva. A vékony pikkelyekben vagy habféle tömegekben előfordu
lót Eisenglimviernelí (vascsillám) nevezzük. A vörös vasércz vagy 
Rother Glaskopf vese vagy csepkőalaku rostos szövegű; karcza 
vérvörös. — A vörös agyagvasércz (Thoneisensten) cs a vörös kréta 
(Röthel) agyaggal vannak keverve, tehát szorosan nem is tartoznak 
az ásványok köze.

A Hämatit taláítatik még Cseh- és Szászországban, Mexikó
ban, stb. hazánkban pedig Gömör vármegyében, Rézbányán.

A Hämatit valamennyi fajtái mint dús vasérczek nagy fon
tosságúak; de azonkívül még a fémek csiszolására szolgál, mint fes
ték a festészetben és a porczellan gyártásánál van használatban, a 
vörös krétából készülnek a vörös írónők. A vaséleg különben 
okozza a legtöbb ásvány vörös színét.

Magnetit, Magneteisenerz Fe O. Fe2 ().,
(A régiek Magnes vagy Magnetisnek nevezték azon juhász 

neve szerint, ki azt Jda hegyén találta).
Jegeczalakja Ο, oo O még oo 0  oc is, néha ikrekben, azon-
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bau meg vaskosan, behintve, szemcsés szöveggel es apró szabad 
szemooskékben is fordul elő. Η. O szerint nem igen tökéletes. Tö
rése kagyos v. egyenetlen; fémfényü; színe és kareza vasfekete. 
K =-- ;V5 ., 65. T =  5Ό. Λ f. c. alig olvasztható, sósavban felolvad. 
Nemcsak hogy a delejtől vonzatik, de még maga is kivált elmúlt 
állapotban delejes.

Egyike a legnevezetosebb és leggazdagabb vasérezeknek, 
mely néha egész hegyeket képez: Svéd- és Norvegországban, 
Ural hegységben, kisebb tcllérckben Szász- és Csehországban for
dul elő ; nálunk Oraviczán. Bennött jegcczek az Alpesekcn Chlo- 
ritpalában vagy Serpentinben találtatnak. Λ Magnezitből nyert vas 
a legfinomabb angol aczél készítésére szolgál.

Ulliouit. Brauneisonerz, Barnavasérez. 2 Fea Oa i -  3 110.
(λίίμωΐ’ — rét; limus =  mocsár, minthogy rétvasércz- és mo- 

csárércznek is nevezzük).
*

Jegcczes, többnyire különféle utánzó alakokban rostos szét
futó szöveggel vagy vaskos földes tömegekben található. Törése 
egyenetlen ...  kagylós. K =  4'5 . . 5'5. T =  3‘4 .. 4 0. Barna, sárga, 
feketebarna. Kareza szintén sárga vagy barna; gyenge selyemfé
nyű. Λ f. e. nehezen olvasztható, sósavban fölolvad.

A legközönségesebb vasérczek egyike, telléreken és telepek
ben jő elő: Stiriában, Szászországban, stb. nálunk Gömör-, Beregh- 
és Ungmegyékben.

A úgynevezett babérezek (Bohnerze), melyeket gömbös bab
aiaké szemcsékben találunk, sok Limonitot tartalmaznak más anya
gokkal keverve. Az úgynevezett gyepvasércz (Raseneisenstein), 
rétvasércz (Wicscncrz), mocsár vasér ez (Sumpferz) mint már nevök 
is mutatja, tisztátalan lerakodmányai a barnavaséreznek, melyek 
meg jelenleg is képződnek mocsáros helyeken.

(iötliil, Nadeleisenerz. Tüvasércz, Fe,2 0 3 -j- HO.
(Göthe tiszteletére).
Rhombos jegeczei tüalakuak és rendesen bojtos csoportokat 

képeznek, a rövid átló véglapjai irányában tökéletesen hasítha
tok, különben rostos szövegű utánzó alakokban és rudas pikkelyes 
tömegekben is fordul elő. K = 4 -5 ..5 '5 , T =  3‘6 ..4 '2  Törése 
kagylós vagy egyenetlen. Szine sárgásbarna, vörösösbarna és feke- 
tésbarna; kareza világos sárgásbarna; többnyire az éleken áttet
sző vagy átnemlátszó; gyémánt ée selyemfényű. Lombikban vizet ad 
és vörös lesz. A f. e. a küllángban szintén barnaveres lesz, a belláng- 
ban ellenben fekete és delejessé válik; igen nehezen olvad; sósavban
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könivyen oldható. Leihelyei: Cornwall, Szász- és Csehország; ná
lunk Oömórmegyében Nadabulán. — Vasat szolgáltat.

Siderit, Fe O. CO(J
Eisen^path. Vaspat. Spatheisenstcin.· Sphärosiderit. Chalybit.
(σίδηρος — vas).
Tompa gyakran lencsealaku Rhomboederekben jegeczcdik 

és utánzó alakokban szálkás szöveggel, nem különben szemcsés 
szövegű vaskos tömegekben található. A R lapjai szerint tökélete
sen hasítható, törése kagylós vagy egyenetlen ; üvegfényű; sárgás 
szürke; áttetsző (elmállás által barnás fekete és nem átlátszóvá vá
lik). Karcza fehér; rideg. K =  3'5 .. 4'5. T =  3*8. A f. e. nem 
olvad,‘„fekete és delejes lesz ; savakban pezsgés mellett föloldható.

Némely vidéken nagy mennyiségben találtatik, u. m. Styriá- 
ban, Karinthiában, Angliában stb. Egyike a legjelentékenyebb 
vasérczeknek, mely aczélra alkalmatos vasat ad. Az úgynevezett 
aczél-vizek gyógyerejüket ezen ásványnak köszönik, mely azokban 
van feloldva.

Melanterit. Vasgálicz. Eisenvitriol. Fe 0 . S 03 -j- 7 HO.
(μύάς — fekete, minthogy tenta készítésére szolgál).
Jegeczei egyhajiásuak; a természetben többnyire csepkö- 

alaku, fürtös és vaskos, szálkás vagy szemcsés szövegű tömegek
ben, vagy mint kérgezés jő elő. H. tökéletes a basis szerint, színe 
kékes-zöld; üvegfényü; karcza fehér; félig átlátszó vagy áttetsző, 
kévésé rideg, K =  2Ό, T =  1'8. Ize fanyar összehúzó. A vízben 
könnyen olvad s ezt világos zöldre festi, lombikban hevítve, kéngö- 
zök fejlesztése mellett olvad, a levegőn elmálván, sárga réteggel 
bevonódik.

A Pyrit és Markasit elmállása által képződik a természet
ben, mely eljárást mesterségesen is előidézzük, hogy ha kén- és 
vaskovand tartalmú kőzeteket szétdarabolva nedves levegő behatá
sának kiteszszük. A festésnél a fekete tenta készítésére, a berlini 
kék előállítására, az üveg és porczellán megaranyozásánál, a lég
szesz tisztítására, gyógyszerül stb. nyer alkalmazást.

VII. rend. Ma n g a n .
Mangail. Cseleny Mn.
A természetben igen el van terjedve, de csak vegyületekben 

fordul elő. A vashoz hasonlít. Manganvegyületeket azon lehet meg
ismerni, hogy a boraxüveget viola színre, a Soda és Salétromnak 
keverékét pedig olvasztás után kékeszöldre festik.

Alabandin. Manganblende. Mn S
(Alabanda nevű lelhelyéröl).
Jegeczei rendesen igen aprók és O v, oc O oo alakokat mn-
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tatnak; szemcsés, vaskos. H =  oo O oo szerint. Törése egyenet
len. K =  3 '5 .. 4Ό T =  3'8 .. 4Ό. Színe fekete vagy sötétszürke, 
többnyire barnán megfuttatva; félig fémfényü; karcza sötétzöld. A 
f. e. igen nehezen olvad barna salakká. Üvegcsőben kénecssavat 
ad. Sósavban kénköneg fejlesztése mellett oldható.

Pölelhelyeí Kapnik és Nagyág.
I’yrollisit, Braunstein. Bamako. Mn Oo
(πνρ — tűz, λούω — mosok, mert a vasélecs által festett üve

gek színét tűzben elveszi).
Rhombos jegeczei rövid oszlopokat vagy tüalakokat, de még 

vékony lemezeket is mutalnak ; többnyire azonban utánzó alakok
ban és rudas, szálkás, szemcsés-tömör szövegű tömegekben fordul 
elő. Törése egyenetlen; félig fémfényü; szine vasfekete, karcza 
fekete; kissé rideg. K — 2 Ό .. 2-5. A földes fajták festenek. A f. e. 
nem olvad, sósavban halvány fejlesztése mellett oldható. Telléreken 
és telepeken jő elő gyakran Limonittal; Szász- és Cehországban a 
Uarczhegységben, Erdélyben stb. nálunk Szászkán fordul elő.

A Pyrolusit „barna kő“ név alatt jő kereskedésbe és a halv- 
meszet (Chlorkalk) készítő gyárakban konyhasó és kénsavval hal
vány előállítására nyer alkalmazást, különben élenyt is fejlesztenek 
belőle és mint valamennyi Manganvegyületek violaszinü üvegek és 
mázok készítésére szolgál. A vasélecs által zöldre festett üvegek 
színét elveszi azáltal, hogy először élenyt hozzáadván a zöld szinü 
vasélecset vaséleggé változtatja, mely az üvegnek csak igen gyenge 
sárga szint ad, másodszor pedig a szénrészeket, melyek barna szint 
adnának, elpusztítja.

Mangauít, Mnu 0 3 -j- HO.
Rhombos jegeczei oszlopainknak, hosszában rovatosak és 

igen gyakran csoportosak, vaskosan is fordul elő szálas szövegű, 
ritkán szemcsés tömegekben. H. tökéletes a kis átló irányában. 
K =  3‘5, rideg T =  4'4. Szine sötét aczélszürke, vagy vasfekete 
még barnás fekete szinü is. Karcza barna. Félig fémfényü. A f. e. 
a lombikban vizet ad ; a viszsza maradó cseléleg nem olvasztható. 
Sósavban Chlor fejlődése mellett oldható.

Gyakran I’yrolusitban találjuk őt átváltozva. Leihelyei Harcz- 
hegység, Thüringia, Norvégia, Svédország.

Használata az alőbbiével hasonló, de Cl és O fejlesztésre 
nézve alább áll.

Psilomelan RO. Mna 0 2 HO (RO =  Μη O v. Ba 0  v. Ka 0.)
(ψιλός =  sima, kopasz, μέλας =  fekete, mert fekete színű göm

bös sima föliiletü tömegekben találtatik.)
Utánzó alakokban jön elő, melyek néha szálkás, rendesen 

azonban kérges szövegüek és alaktalanoknak mutatkoznak. Vas
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fekete, kékesfekete; a fénynek alig látszik nyoma; karcza barnás 
fekete. Törése kagylós vagy egyenetlen. K =  5’5. T =  4-2. A f. e. 
agy viseli magát mint a Mauganit. Találtatik Szászországban, Bu
kovinában, hazánkban Rhonitzon. Használata az előbbivel egyenlő.

Rhodochrosit, Manganpat. Dialogit.MnO. COa
(ροδοχρόος =  rózsaszínű)
Hatszöges jegeczei nyereg, lencse alakot mutatnak, leginkább 

azonban jegeczesen, vaskosan és utánzó alakokban fordul elő. II =  
R szerint. Törése kagylós, egyenetlen. K =  3'5—4*5. T — 3‘3 . . 
3'6. Színe rózsa vagy málnavörös; üveg-gyöngyfényü, áttetsző- 
átlátszó. Karcza fehér. A f. e. nem olvad. Savakban pezsgéssel old 
ható. Nagyág, Offenbánya, Kapuik ismeretes lelhélyei ezen ás
ványnak.

VIII. rend. N i c k e l  és K o b a l t .
Elnevezésüket a német bányászoktól kapták kik azzal mint 

egy azt akarták mondani hogy ezen fémek a rósz szellemek a ko- 
boldok müvei.

Termék állapotban egyik sem fordul elő a természetben. Ko
balt vegyületek a borax gyöngyöt kékre festik, kobaltoldatokhoz 
kálit adván kék csapadékot nyerünk, mely Ammóniákban oldható. 
Vegyiiletei szép kék színeket adnak.

A Nickel mely 1751-ben Cronstedt vegyész által lett fölfö 
dözve a Nickelinben, mindig kiséri a kobaltot, hasonlít is hozzá, 
sok lebvasban találtatik. Belőle mint a vasból lehet mesterséges 
delejt készíteni. Otvcnye rézzel és horganynyal: az uj ezüst vagy 
Argentan, vagy Packfong, egy chiniai találmány mely nálunk 1823 
óta ismeretes.

Niekeliu. 2 Ni As. Rothnickelkies. Arseniknickel.
Jegeczei hatszögös oszlopok de igen ritkák, többnyire vasko

san és behintve, vagy utánzó alakokban is fordul elő. Törése kagy
lós — egyenetlen. K =  5‘5 rideg. Gyakran szürkére és feketére van 
befuttatva. T =  7'4 . . .  7'7. A f. e. Arsenikfiistöt és egy fehér ri
deg fómgolyót ad, légsavban föloldlmtó. Jő elő a llarczon, Szász- és 
Csehországban, nálunk Gömörvármegyében.

Előállítási módszerei a Nickelnek általában azon alapulnak, 
hogy először az As kiveszszük mi úgy történik, hogy a porrá zúzott 
érezeket kénnel és hamuzsirral összeolvasztjuk, ez által képződvén 
kénarsenik és kénkalium a mirenytól ment kénnickel pedig visszama
radt. Ezen kénnickelt kénsav és légsavban fölolvasztjuk, és hozzá 
tevén szénsavas Kálit —· lecsapódik szénsavas Nickelélccs, melyből 
a tiszta Nickel! szinités által nyerjük.
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Sm altin. Speiskobalt. Co As. (Használatáról)
Szabályos jegeczei többnyire különféle csoportokban fen nő ve 

találtatnak, utánzó alakokban de legtöbbnyire vaskosan és behintve 
jön elő. Törése egyenetlen. K =  5'5 T =  6'3 . . .  6 '8  . ..  7 '3; színe 
ónfehér, aczélsziirke, feketésen vagy tarkán befuttatva; fémfényü. 
Karcza szürkés fekete. A f. e. könnyen olvad szürkés delejes golyóvá, 
üvegcsőben mirecssavból álló lengületet ad. Légsavban föloldható.

A kobaltnak leggyakoribb éroze; leihelyei Szász- és Cseh
ország, Cornvall; honunkban Dobsina, Oravicza.

Más kobaltérczek még a Linnéit (Kobaltkies), és a Kobaltin 
(GHanzkobalt), mindkettőnek jegeczei szabályosak.

A tiszta kobalt előállítása hasonlóan történik mint a Niokelé 
legfőbb alkalmazást nyernek azonban egy kék szín, az úgynevezett 
Smalte készítésére, mely porrá tört és kobalt által kékre festett 
üvegből áll és már a 1G. században ismeretes volt. A pörkölt erezek 
magok is igen jó tűzálló festéket adnak, melyet a porczellán és üveg
festésére használnak.

IX. Z i n k  és C a d m i u m,
Zillk (horgany) termék állapotban nem jő elő a természetben ; 

jegeczei valószínűleg hatszögesek. K =  2. T =  7. 423° C.nál olvad.
Mint a villanyosságnak hatalmas előidézője a gálvántelepekre 

szolgál. Rézzel a sárga rezet és az uj ezüstöt adja. Újabb időben 
mint öntő fém nagy alkalmazást nyer, minthogy a mintákat igen 
jól kitölti és a hőség változása által nem igen szenved. Mennyire 
növekedett újabb időben a horganynak becse következő esetből tű
nik ki. Egy bányász Porosz-Szilesziában 1840-ben esetlegesen jött 
egy horganybányának birtokába és már 1857-ben 4,000,000 tallér 
nászajándékot adhatott leányának.

Az ókor ismerte ugyan a sárga rezet de a horganyt nem, ak
kor t. i. a rezet mindjárt a horgérczekkel olvasztották össze. Hor
gany még a vizeny v. köneny (H) előállítására is szolgál.

Cadmium (Kadany) termék állapotban nem találtatik; de kü
lönben is ritka.

Splialerit, Zinkblende. Zn S.
(σφαληρός =  csalékony, fénye miatt; azt tartották róla a régi 

bányászok, hogy fémtartalmú de a kohászat nem nyerhetett belőle 
semmit.)

Jegeczei szabályosak, gyakran ikrekben és szabálytalanul ki
képződve; de vaskos és szemcsés tömegekben is gyakori. Még 
utánzó alakokban is fordul elő. H tökéletes a . oo O lapjai 
szerint. Eris törési lapjain igen szép gyémántfényt mutat, kü
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lönben még zsirfényü is. Színe barna, fekete, ritkábban zöld, sárga, 
veres stb. Átlátszó különféle fokozatokban és átnemlát3zó is. Karcza 
szürkés, barnás, többnyire világos. K =  3 '5 . . .  4'0 T =  4Ό. F. e. 
szétpattog, nem olvad, és csekély horgany-verődéket^ad; légsavban 
feloldható. Ezen igen elterjedett ásvány találtatik Éjszakameriká- 
ban, Angol- Szász- és Csehországban, Karinthiában, Selmeczen, 
Körmöczön, Felsőbányán és Kapnikon.

Csak újabb időben nyerik belőle a horganyt de sokkal na 
gyobb fáradsággal mint a többi horgérozből.

NuiilllSOllil. Zinkspatb. Zn 0. C 0 2
(Smithson angol vegyész tiszteletére).
Néha apró Rhomboedereket képez, leggyakrabban azonban 

utánzó alakokban jő elő és sejtes tömegekben szemcsés vagy tö
mör szöveggel, néha a kövületek anyagátképezi. H. az alap Rhom
boeder szerint tökéletes. Törése egyenetlen vagy szálkás. K =  5Ό 
T =  4 Ί . . .  4'5. Színtelen, sárga, barna, zöld, kék. Üvegfényü — 
Gyöngyfényü. Áttetsző . . .  átnemlátszó. Karcza fehér. A f. e. nem 
olvad, szénen horgverödéket ád. Savakban pezsegve fölolvad. Lel 
helyei a következővel együtt: Westfália, Szilézia, Lengyel- Skót
ország Karintia; hazánkban Rézbánya, Dognácska.

Galmei. Kieselzink. 2 Zn O. Si 0 3 -j- HO.
(Callamine, Callia mina =  sárga érez).
Rhombos jegeozei gyakran különös és különféle csoportok

ban találtatnak, de vaskos, szálkás, szemcsés tömegekben is fordul 
elő. H tökéletes az oszlop lapjai szerint, kevésbbé tökéletes a nagy 
dóma lápjainak irányában. Törése kagylós, egyenetlen, földes. K =  
5Ό. T =  3.3 .. 3’5. Színtelen, sárga, zöld, vörös stb. Gyémántnemü 
üvegfénynyel, a kisátlónak véglapain gyöngyfénynyel bir. Karcza 
fehér. A f. e. szétpattogzik, nem olvad. Sósavban fölolvasztható és 
kovakocsonyát hagy.

Jegeczein nem ritkán mutatkozik a félalakuság. Leihelyei az 
előbbiével egyenlők. Mindketten a legnevezetesebb érczek a hor
gany előállítására.

Nevezetes hogy a galmei hegységekben előforduló némely 
növények is horganyt tartalmaznak. A Gálma-viola (Viola calami- 
naria) Aachen mellett mindig galmei talajon találtatik, úgy hogy ott 
hol ezen növény elöjö bátran lehet horgany bányászatot nyitni.

r
X. rend. Ólom.

Ólom. Blei Pb.
Az ólom szabályos rendszerben jegeczedik. Puha engedékeny 

szürke szinti fém, mely mindnyájunk előtt ismeretes. T. nagy =  1P3. 
Savak nem igen bántják s e tekintetben a nem nemes fémek között 
egyedül áll.
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A rómaiak vízvezetési csöveket készítettek belőle. Jelenleg 
temérdek dolgoztatok fölgolyókká 'és serétté. Vegyületeit festéknek, 
gyógyszerül, továbbá az üveggyártásnál, betűk öntözésére stb. hasz
nálják. Az ólomvegyületek a f. e. hevítve sárga verődéket adnak, 
Sodával pedig ólomgyöngyöt; az oldatok kén- és sósavval fehér 
csapadékot adnak, miből rögtön az ólom jelenléte kitudható. Az 
ólomvegyületek valamennyien mérgesek.

Galenit. Pb S. (latin neve galena) Bleiganz, ólomfényle.
Szépen jegeczedve találtatik oo 0  oo, 0, cc 0  alakokban és 

ereknek öszalaklataiban, jegeczei rendesen fennöttek, ikerjegeczek 
is fordulnak elő.

A legtökéletesebb hasadással bír a oo 0  oo lapjai szerint. 
Azonban utánzó alakokban és igen gyakran vaskos, szemcsés tö
mör tömegekben. K — 2-5 T =  7'5, Színe ólomszürke a legszebb 
fémfénynycl bir. Karcza szürkés fekete. A f. e. szétpattogzik, ké
sőbben olvad cs végre ólomgyöngyöt ad. Légsavban kén kiválasz
tása mellett oldható.

Igen el van terjedve. Főlelhelyei hazánkban: Selmecz, Nagy
bánya, Felsőbánya s több helység Bánátban.

Galenitot a kohókban is találtak, hol sublimatio utján keletke
zett. Látjuk tehát, hogy ugyanazon ásvány nedves és száraz utón is 
képződhetik.

Az ólomfényle gyakran kénantimont (Sb S3) is tartalmaz. Ne
vezetes azonban sok Galenitnak ezüsttartalma (Ag S). Ha egy ezüst 
tartalmú ólomgyöngyüt a f. e. még tovább hevítünk végre az ólom 
óloméleggé ég el, mely verődéket képez, az ezüstgyöngyöcske pe
dig visszamarad.

Ilykópen járunk el nagyban is, és ezen eljárást tisztításnak
(Abtreiben) nevezzük.

A képződött óloméleg mint ólmag (Bleiglätte) jö kereskedésbe 
vagy pedig szénnel ismét ólommá olvasztatik. Az ólomfényiét a fa
zekasak máznak is használják. Angolország annyi ólmot termeszt 
mint a többi európai állam összesen és pedig 1,160,000 mázsát. 
Ausztria 93,000 mázsát és 22,000 mázsát ólmagot. Több mestersé
gesen előállított vegyület mint péld. az ólomezukor (PbO. Ct H3 0 3 

-f- 3 HO) a festésnél stb. nyer alkalmazást.
Ccrussit, PbO. CO.J Fehérólomércz. Weissbleierz.
(cerussa =  ólomfehér (Bleiweiss) mert ugyanazon alkatré

szekből áll).
Apró rhombos jegeczeket képez, melyek a Dómák és Prisma 

lapjai szerint meglehetős tökéletesen hasíthatok, utánzó alakokban 
és szemcsés szövegű vaskos tömegekben is fordul elő; törése kagy- 
lós; gyémántfényü; színtelen, fehér, szürkésfekete,barna; átlátszó... 
áttetsző ; karcza fehér. K =  3 .0 ... 3‘5 rideg; T =  6‘5. A f. e. erö-

KltlESCIi: ÁSVÁNYTAN. 7
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sen hevítve szétpattogzik, szénen ólomszemet ad és légsavban pezs
géssel olvad föl. Mindenütt ott találtatik hol ólomérczek fordulnak 
elő, igen szépen Csehországban, Karinthiában, Szász- és Angolor
szágban stb. hazánkban Selmeczen, Pojnikon, Mármarosban, Dog- 
nácskán, Százkán, Ujmoldován; Erdélyben is több helyen.

Belőle hol nagyobb mennyiségben előfordul ólmot nyerünk, 
de még mesterségesen is állittatik elő nagyban, minthogy ólomfehér 
(Bleiweiss) név alatt jó festéket szolgáltat,

Pyromorphit, 3 (3 Pb 0 . P 05) -j- Pb Cl. Zöldólomércz. Grün 
bleierz.

(«íe*=tüz és í<0 9 qpjf=alak, minthogy a f. e. jegeczes szemet ad).
Hatszöges oszlopokban jegeczedik, melyek majd tüalakuakká 

válnak, majd közepükön kitágulva hordóalakuak. Hasadása nem vi
lágos. Utánzó alakokban, behintve és mint bevonat is iő e% Törése 
kagylós . . .  egyenetlen. K =  3 '5 . ..  4Ό. T =  6-5 . . .  7Ί. Áttetsző ; 
zsirfényü; zöld és barna színű, némelykor ugyanegy jegecz több
színű. A f. e. könnyen olvad és szögletes szemmé szilárdul; Sódé
val ólomszemet ad. Légsavban és kálilugban föloldható. Leihelyei 
a Galenit teliére! és telepei, hazánkban : oelmecz, Pojnik, Kapnik, 
Dognácska. Oravicza. Szászka.

XI. rend. Réz.
Réz. Kupfer. Cu.
A rezet az ember valamennyi fémek közöl először ismerte. 

Régi neve Chalkos, a Rómaiak aes cypriumnak nevezték minthogy 
Cyprus szigetéről vették a legtöbb rezet. A vitézek a trójai hábo
rúban rézfegyverekkel bírtak; Peru és Mexico lakóinál még Ame
rika fölfededezésekor is találtak rézből készült fegyvereket. Rhodus 
Colossá rézből volt készítve, rézpénz mindenütt volt forgalomban. 
Még a 10. században is 7 fillérért (2 krajczár) 60 font búzát lehe
tett venni, és a kőművesek a strassburgi münster építésénél 2  fillér 
napszámmal voltak megelégedve.

A réz a legelterjedtebb fémekhez tartozik. Termék állapot
ban a szabályos rendszerhez tartozó jegeczekben fordul elő, vagy 
pedig haj-, moh-, fa-, lemezalakban, ritkán szemcsékben. Törése 
horgas. K =  2‘5 .. 3Ό ; T =  8'5 .. 8‘9. Színe vörös , de gyakran 
feketén van megfuttatva, nyújtható. A f. e. könnyen olvasztható, 
légsavban, kénsavban, sósavban fölolvad. A réz kitűnő vezetője a hő
nek és villanyosságnak, miértis a távírdákban rézsodrony van legin
kább alkalmalmazásban, a horganynyal pedig hatalmasan előidézi a 
villanyosságot. A réznek vegyületei majdnem mindenütt találtatnak 
a természetben s azon ismerhetők meg, hogy a boraxgyöngyöt bar
navörösre festik, oldatuk pedig Ammóniákkal kék olvadékot ad.
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Európa évenként körülbelül 500,000 mázsa rezet termeszt, mely
nek legcsekélyebb részét teszi a termés réz. A legtöbb a különféle 
érczekböl nyeretik, és pedig különféleképen a mint az érczek vagy 
éleny- vagy kénvegyek.

A termék réz találtatik Eszakamerikában, Japanban, Brasi- 
1 iában, Szibiriában; hazánkban Gömörben, Bánságban a nagybá
nyai bányakerületben. Minthogy a vas a rezet az oldatokból le
csapja, a réztartalmu vizekből is nyerünk rezet, ha vasrudakat fek
tetünk belé. Az ilyképen nyert réz az úgynevezett ejtett réz (Ce- 
ment-Kupfer). Réztartalmu vizek, Cementvizek, vannak Svéd- és 
Németországban, hazánkban pedig Szomolnokon. A réznek sokol
dalú alkalmazása mindenki előtt ismeretes. Belőle készül pénz, 
különféle edények, géprészek, szolgál házak befedésére, hajók be
rakására, különféle ötvényekre (sárga réz, Tomback, harang, ágyu- 
réz, Bronze, ujezüst). Ki nem ismeri a rézmetszeteket (Kupfer
stich)? stb.

A rézből készül még többféle festék is , melyek mindnyájan 
mérgesek. A rézéleg vörös szinti üvegek előállítására alkal- 
maztatik.

Minthogy a réz igen könnyen lép összeköttetésbe a savakkal, 
és ily féle vegyületek mérges tulajdonságnak, a réz konyhaedénye
ket vastag ónréteggel kell bevonni.

Cnprit, Rothkupfererz. Vörösrézércz. Cu2 0 .
Szabályos rendszerhez tartozó alakokban fordul elő, melyek 

0  szerint tökéletesen hasithatók, továbbá szemcsés vagy tömör szö
vegű vaskos tömegekben. Törése kagylós; a fémfényhez hasonló 
gyémántfényü; színe kochenillvörös; karcza barnavörös ; félig át
látszó és átnemlátszó, rideg. K =  3-5 . .  4Ό. T =  5‘8. A f. e. fe
kete lesz, olvad, s végre rézszemet ad, a lángot zöldre festi, savak
ban és Ammóniákban fölolvad.

Más réztartalmu ásványokkal jő elő Franczia-, Angol-, Né
metországban; hazánkban pedig Ujmoldován és Oraviczán a Bán
ságban, Járában és Dobsinán Gömör vármegyében. Igen becses 
rézércz, mely némelykor még a termés rezet is bevonja.

M alachit, 2 Cu O . C O s +  HO.
(μοίλάχη =  mályva, színére vonatkozólag)
Egyhajlásu jegeczei ritkán vannak szépen kiképzödve, legin

kább tüalakuak és gyakran nyalábalaku csoportokban vannak ösz- 
szenőve, azonkívül utánzó alakokban, és szálkás, tömör, lemezes szö
vegű vaskos tömegekben fordul elő. A jegeczek gyémántféle üveg- 
fénynyel bírnak, a tömegek pedig selyemfénynyel; színe és karcza 
zöld; áttetsző . . .  át nem látszó, rideg, K =  3 '5 . . .  4Ό T =  3'8. A 
f. e. szénen olvad s végre rézszemet ad ; savakban pezsgéssel és

7 *
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Ammóniákban fölolvad. Néha áljegeczeldben is fordul elő. A régi 
bronceárulc zöld bevonata Malachit, a fekete bevonat rézóleg(Cu 0), 
a vörös pedig rézélecs (Cu2 0). Lel helyei, Ausztrália, Sibiria, Ti
rol, Francziaország; honunkban Pojnik, Libetbánya, Szomolnok, 
Dobsina, Dognácska, Oravicza stb.

Megkülönböztetünk szálkás, lemezes, tömör és földes Mala- 
chitot. A szálkás és lemezes néha díszítményekre dolgoztatik föl. 
Azonban valamennyiből nyerünk rezet.

Azurit, Kupferlazur. 3 Cu 0 . 2 C02 -j- HO.
Apró táblaalaku egybajlásu jegeczekben, melyek a Dom-ala- 

pok irányában tökéletesen hasíthatok és rakozatokat vagy gömbös 
csoportokat képeznek, különben utánzó alakokban és szálkás szö
vegű vaskos tömegekben is jö elő. Üvegfényü; színe lazurkék; 
karcza világos kék ; áttetsző.. átnemlátszó, rideg. K =  3 '5 .. 4'0, 
T. =  3-8. A f. e. mint az előbbi. A Malachittal együtt ugyanazon 
leihelyeken fordul elő.

Rezet ád és kék festékül szolgál.
Chalkantllit. Rézgálicz. Kupfervitriol. Cu 0. S0 3 -f- 5 HO.
(χάλκανΰον =  rézvirág, keletkezési módjára vonatkozólag).
A természetben,noha ritkán, apró háromhajlásu jegeczeket ké

pez; rendesen szemcsés szövegű csepköféle alakokban , kéregalaku 
vagy lisztes bevonatokban jö elő. 8 zine kék; üvegfényü; karcza 
kékes fehér; félig átlátszó vagy áttetsző, kissé rideg. K =  2-5 ; 
T =  2‘2. Ize kellemetlen összehúzó. Vízzel kék oldatot ad, üveg
lombikban hevítve megfehéredve olvad.

A rézgálicz hasonló módon keletkezik a rézkovandból mint a 
vasgálicz a vaskovandból; mesterségesen állitatik elő. A cement- 
vizekben ezen ásványt feloldva találjuk. Használata igen sokfé!e a 
festésnél több festék készítésére, a papírgyártásnál, gyógyszerül, a 
vasnak rézzel való bevonására, Galvanoplastik stb.

Chalcosin, Kupferglanz. Cu2 S
(χαλκός —  réz)
Rhombos jegeczei ritkák, a legszebbek különösen Angliából 

ismeretesek; rendesen szemcsés tömör szövegű vaskos tömegekben. 
Törése egyenetlen vagy kagylós; színe sötét ólomszürke, igen 
enyhe. Κ =  2·5..3·0. T =  5’7. A f. e. könnyen olvad és Sodá- 
val rézszemet ad. Légsavban fölolvad kén kiválasztása mellett. 
Leihelyei Cornvall, Szászország, Harczhegység, Eszakamerika. Ho
nunkban : Kapnik, Rézbánya, Dognácska, Szászka, Egyike a leg
jelesebb rézérczeknek.
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Tclracdrit. Fahlerz, Fakóércz. (4 Cu2 S -f- 4 E S). R S3 
R S =  Fo S, Ag S, Zn S, Hg S, Pb S.
R S3 =  Sb S3, As S3 

(neve jegeczalakjára vonatkozik).
Ezen névvel jelüljük az ásványok egy egész sorát, melyek 

mindnyájan szabályos rendszerhez tartozó alakokban s leginkább 
négyaljokban jegeczednek, de vaskosan és hintve is fordulnak elő. 
H tökéletlen 0  szerint; törésük egyenetlen, kagylós. K =  3‘0 .. 4Ό, 
T =  4'2 .. 5'2. Színük aezélszürke, vasfekete; karezuk fekete néha 
vöröses; fémfényüek. A f. e. könnyen szürke golyócskává olvad
nak, mely gyakran delejes ; szénen fehér verödéket hagynak. Üveg
csőben adnak Antimonfüstöt, kénccssavat, gyakran Arsenikgözö- 
ket. Poralakban föloldja őket a légsav, mely alkalommal légecssav, 
kén és antimonéleg képződik. Az Arsen- és Antimontartalomra 
nézve megkülönböztetünk Arsen-, Antimon és vegyes fakóérczeket. 
A nehéz fémek tartalmára nézve pedig Réz-, ezüst-, horgany·, hi
gany fakóérczeket. Leihelyei Cornwall, Harz, Szászország, Tirol; 
honunkban pedig: Körmöcz, Urak völgye, Szamolnok, Kapnik, 
Dobsina stb.

A fakóérczekböl rezet, ezüstöt és higanyt nyerünk.
Cíialkopyrit. Rézkovand. Kupferkies.jCu S. Fe S 
(χαλχόί =  réz és nvqitης =  vaskovand).
Ritkábban apró négyszöges jegeczekben, melyeket igen so

káig szabályosaknak tartottak, többnyire szemcsés vagy tömör szö
vegű vaskos tömegekben fordul elő. Törése kagylós; sárga réz 
színű, gyakran tarkán megfuttatva; kareza zöldes fekete, kissé ri
deg. K =  3’5 .. 4*0. T =  4*2. A f. e. olvad (=  2); kénszagot áraszt 
é3 delejes gyöngygyé lesz. Sodával rézszemet ad. Sósavban de 
még gyorsabban légsavban fölolvad kén kiválasztása mellett. Lei
helyei Anglia, Irland, Harcz, Szászország stb., hazánkban pedig: 
Selmecz, Nagybánya, Urakvölgye, Szomolnok, Szászk^ stb.

Nem ugyan valami nagyon kitűnő rézércz, de sokaságánál és 
elterjedésénél fogva a legelső. Belőle lesz mint már említve volt a 
rézgálicz.

Borilil. Buntkupfererz. Tarkarézércz. 3 Cu2 S -j- Féa S3 

(az ausztriai éreztudós Born (f 1791) tiszteletére).
Többnyire vaskosan és hintve, ritkán szabályos jegeczekben 

jön elő. Törése egyenetlen, kagylós. Színe fris törési lapon sárgába 
játszó rézvörös, de igen hamar sötétvörös és tarka színeket vesz 
föl, mire közönséges neve (Tarkarézércz) is vonatkozik. Kareza 
szürkésfekete. K — 3*0 T =  5*0. A f. e. úgy viseli magát mint a 
rézkovand. Leihelyei Chili, Turingia, Szászország,' Norvégia stb. 
Hazánkban Dognácska és Szászka a Bánságban.
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A Bornit, Chalkopyrit és Chalkosin előfordulásuknál fogva a 
legnevezetesebb rézérczek.

XII. rend. H i g a n y .
Higany. Quecksilber. Hg.
Ezen egyedüli csepfolyós fém mindenki előtt ismeretes. Apró 

ónfehér eseppekben jő elő a természetben. Legtöbb azonban ve
gyülve. T ==> 13‘5. 360° C.nál forr és — 40° C.nál megfagy s ak
kor mint az ólom kezelhető és mint mondják szabályos jegeczek- 
ben is láthatni. Alkalmazása különféle természettani eszközökhöz 
nagy fontosságúvá teszi a higanyt. Hőségben egyenletesen kiterjed 
(0°— 100° C.ig minden foknál1/444o). A legtöbb fémet fölolvasztja 
azokkal az úgynevezett Amalgámokat (foncsorokat képezi, melyek 
némelyike a természetben is előfordul. Ónfoncsorral rakják be a 
tükörüvegeket. Valamennyi higanyvegyület hevítve higanygőzöket 
ad, mely higanygőzök hidegebb helyeken mint apró golyócskák 
üllepednek le. A higanyvegyületek mérgek ugyan, de becses gyógy
szerek. A termék higany leihelyei: Idria Kárinthiában; Almáda 
Spanyolországban; Erdélyben Faczebay Zalathna mellett; hazánk
ban pedig Szlána Szepességben.

A higanynak azon tulajdonságát miszerint a fémekkel Amal
gámokat képez a bányászatban leginkább az arany és ezüst nyeré
sére használják. A porrá zúzott arany és ezüstérczek vízzel és hi
ganynyal jól összerázattnak, minek folytán a nemes fémek higany
nyal vegyülnek. Ha most ezen amalgámot hevítjük elillan a higany 
és visszamarad a tiszta fém.

Cinnabarit, Zinnober. Higpir. Hg S.
(χινναβάρι =  sárkányvér, vörös színe miatt)
Ritkán jő elő hatszöges jegeczekben, többnyire szemcsés vagy 

tömör szövegű vaskos és hintett tömegekben vagy mint verődék is. 
Törése kagylós vagy egyenetlen; fémes gyémántfényü; színe ko- 
chenillevörös; karcza skarlátpiros; félig átlátszó... átnemlátszó; enyhe 
K =  2 Ό . . .2  5. T =  8‘1. A f. e. elillan és kénszagot áraszt. Lom
bikban fekete verödéket ad, mely dörzsölve vörös szinü lesz. Egy
szerű savak nem igen bántják, királyvizben felolvad. Leihelyei: 
Almádén, Idria, California, Peru; hazánkban Körmöcz, Rozsnyó, 
Szlána.

A Cinnabrit mint festék jő alkalmazásba — mely czélra azon
ban leginkább mesterséges utón készül — de föképen higany előál
lítására szolgál, A régiek már igen jól ismerték és pirositónak is 
használták.
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XIII. rend. Ez üs t .
Ezüst. Silber. Ag.
Az ezüst egyike azon fémeknek, melyeket az,ember először 

tanult ismerni. A sz. írásból értesülünk hogy már Ábrahám idejé
ben oly használatban volt mint ma. Ritkán fordul elő jegeczedve, 
Hexaeder vagy Oktaeder alakban, többnyire haj sodrony-ágas vagy 
lemezes alakokban. Színe szép fehér, gyakran azonban barnásán, 
feketésen van megfuttatva. K =  2 '5 . . .  3‘0 T =  10'5. A f. e. meg
lehetősen könnyen olvad. Légenysavban oldható. Kénnel könnyen 
vegyül s ez okozza e nemes fémnek megfeketedését.

Termék ezüstöt találunk Mexicóban, Peru- Chiliben, több he
lyütt Szász- és Csehországban, Norvégiában. Hazánkban Selmeczen, 
Felsőbányán.

A használatban levő ezüstnek legnagyobb részét azonban ezüst 
tartalmú kőzetekből azaz érczekből nyerjük és pedig vagy az által, 
hogy az összezúzott és kimosott érczeket ólommal olvasztjuk össze, 
az ezüst ólommal vegyülvén későbben megtisztittatik ; vagy pedig 
az úgynevezett amalgamatió által, ha t. i. az ezüstöt a higanyhoz 
kötjük.

Újabb időben azonban az érczekből az által szokás kivonni az 
ezüstöt, hogy ezt halvanyezüstté (Chlorsilber) változtatják, melyből 
aztán forró konyhasó oldatban az ezüst kiválik.

A kohók ritkán adnak egészen tiszta ezüstöt minthogy úgyis 
a feldolgozásnál puhasága miatt rézzel kell azt vegyíteni, mi által 
az ezüst nagyobb keménységet nyer és szebben cseng.

Az ezüst föképen a pénzek férne. Hogy mikor és hol találták 
föl a pénzverést biztosan nem tudjuk. Nagyon valószínű hogy a 
Babyloniaiaktól terjedett a többi népekhez. Plinius beszéli hogy 
Servius Tullius pénzeket veretett, melyeken barom volt ábrázolva 
(pecus, azért pecunia).

A 1 0 . század második felében újonnan fölvirult a pénzverés 
Csehországban. Magyarországban pedig I. Béla rendezte volt a 
pénzverést ügyet. A 13 század végével Csehországban Veretett elő
ször a grossus pragensis ; ebből lett a német „Groschen“ (magyar : 
garas) mely a legtöbb német tartományokban még most is haszná
latban van. Egy másik cseh város Joachimtshal volt a talléroknak 
(Thaler) szülőhelye. Az első tallér 1519 évben veretett. — E nemes 
fém még a művészetnek és a fényűzésnek is szolgál. A fényüzési 
tárgyakra fordított arany és ezüst csupán csak Európában évenkint 
f>7 millió forintra becsültetik.

Továbbá még az ezüst különféle vegyületeiben a tudomány
nak és az iparnak is szolgál. A körülbelül 250 különféle ezüstve- 
gyület között első helyen áll az úgynevezett pokolkö (lapis infernalis)
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(Ag O. N 0 5) mely gyógyszerül, de legnagyobb mennyiségben a 
fényképezésnél használtatok föl. Az ezüst legjobb vezetője a Lő és 
villanyoságnak és tiszta állapotban legfényesebbre csiszolható.

16 lat ezüst tesz egy márkát. De egy márka ezüstben rende
sen 2 vagy 3 vagy 4 lat réz is foglaltatik s eszerint különböztetünk 
meg 12,13,14 latos ezüstöt. Leginkább a 12 latos ezüstöt dolgozzák 
föl. Europa évenkint még vagy 2000 mázsa ezüstöt termel, maga 
az ausztriai birodalom 615 mázsát ád.

Elterjedését tekintve az ezüst 24-szer annyi mennyiségben jő 
elő mint az arany. A Pbönieiaiak annyi ezüstöt találtak Spanyolor
szágban hogy még a horgonyokat is ezüstből készítettek. Plinius 
idejében találtattak a gazdag rómaiaknál szobrok, szekerek, ágyak, 
konyhaedények stb. tiszta ezüstből, sőt Rómában akor idejében 500 
ezüst rnozsdótál volt, mely mindegyik 100 fontot nyomott és D;u- 
sillanus birtokában volt egy 550 fontos. 1471-ben találtak Sehnee- 
berg mellett egy oly nagy darab ezüst érczet termék ezüsttel, mely
ből 400 mázsa ezüst olvasztatott ki. Albert herczeg maga ment le az 
aknába, s ezen az ezüst tömegen ebédelvén, fölkiáltá: „Friderieus im
perator potens et dives est ejusmodi tamen mensam hodie non habet.“

Nevezetes azon tünemény, bogy az ezüst 0.00.35 vassal, 0.002 
kobalttal és 0.0005 Nickellel vegyítve oly kemény lesz mint az 
aczél és késekre, reszelökre dolgozható föl.

Argentit. Silberglanz. Ezüstfényle. Ag S.
Feketés ólomszürke ásvány, mely némelykor szabályos ala

kokban jegeCzedik ; enyhe, nyújtható. Különben vaskosan, hintve, és 
utánzó alakokban is fordul elő mint az ezüst. K =  2. T =  7. . .  7‘4 
Karcza fényesebb mint felülete. A f. e. kén gőzöket ad s végre 
ezüst szemet; légsavban kén kiválasztása mellett oldható. Egyike a 
leggazdagabb és legnevezetesebb ezüst érezőknek. Találjuk Mexi- 
cóban, Sveciában, Szász- és Csehországban ; hazánkban pedig Seb 
meczen, Körmöczön.

Stcphailit. Melanglanz. Sprödglaserz. 6  Ag S. Sb S3.
(István ausztriai főherczeg tiszteletére)
Rhombos jegeczei majd táblaalakuak majd pedig rövid oszlo

pokban tűnnek elő, vaskosan és likaesos tömegekben is fordul elő, 
H. a rövid véglapok vagy rövid dómák irányában; törése kagyos· 
Színe fekete, szürke, néha tarkán befuttalva; fémfény ti, karcza fe
kete. A f. e. könnyen olvad ( =  1’5); szénen csekély Antimon veiö- 
déket ad. Légsavban könnyen oldható kén-antimon kiválasztása 
mellett. Leihelyei: Mexico, Harz, Szászország, Csehország, nálunk 
pedig: Selmecz, Körmöcz.

Proustit. Arseniksilberblende. Lichtes Rothgültigerz. 3 Ag S. 
As S3.

(Proust nevű franezia vegyész tiszteletére!
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Hatszöges jegeczekben, vaskosan és hintve is jő elő. H. R sze
rint. K =  2'0 . . .  2 5- T =  5'5 . . .  5'6. Színe és karcza szép világos 
vörös; gyémántfényü. A f. e. szénen eleinte szétpattogzik, olvad 
( =  1) és Arsenszagot bocsátván fémszemet ad. Légsavban oldható 
kén s mirecssav kiválasztása mellett.

Leihelyei: Mexico, Peru, Szász- Franczia- és Csehország.
Pyrargyrit Antimonsilberblende. Dunkles Rothgültigerz.

3 Ag S. Sb S3

(πϋρ — tüz, άργυρος =  ezüst, vörös színe és ezüst tartalma 
miatt.)

Hatszöges jegeczekben, vaskos szemcsés tömegekben. H. =  
R szerint. Törése kagyos és szálkás. K =  2Ό . . .  2‘5. T =  5'7 . . .  
5'8. Sötétvörös, szürke feketén vagy tarkán befuttatva; fémes gyé- 
mántfényü; az éleken áttetsző. Karcza megy vörös. A f. e. könnyen 
olvad =  1, ezüst szemet ad, a szénen fehér verödéket hágy. Lég
savban oldható kénantimon kiválasztása mellett. Leihelyei: Mexico, 
Cornvall, Kongsberg, Szászország, Csehország ; honunkban : Sel- 
mecz, Körmöez, Felsőbánya.

Igen sok ezüstöt ad.
Kerargyrit. Ag Cl
(χεράς — szaru — mert metszhető mint ez.)
Szabályos jegeczei rendesen igen aprók, sorokban csoporto

sultak, fennöttek; vaskosan, csepkőalakban is fordul elő. Törése 
kagyos. Gyémántféle zsirfényü; szürke; karcza fehér; fényes. K =  
1’5 engedékeny; áttetsző. T =  5'5. A f. e. könnyen olvad =  1 és 
sötét gyöngyöt ad, melyből a szinitö lángban ezüstszem válik ki.

Szénen rózélcggel összeolvasztva a lángot szépen kékre 
festi. A légsav alig bántja.

Leihelyei: Mexico, Peru, Chili, Altai hegységben, Szászor
szágban. Hol nagyobb mennyiségben fordul elő ezüst olvasztásra 
használják.

XIV. rend. P l a t i n ,  I r i d i u m ,  O s m i u m ,  P a l l a d i u m
Platin Éreny. Pt.
(Neve a spanyol nyelvből, melyben platinja =  ezüsthöz ha

sonló).
Ezen fémet a spanyol Ulloa találta volt föl Peruban 1735-ben 

Rendesen szabad szemcsékben és darabokban találtatik arany kísé
retében. Ural hegységben apró Hexaederekben is találtatott. Színe 
világos aczél szürke. K =  4'5 nyújtható; T =  21. Savak nem 
bántják, kivéve a király vizet; közönségesen alkalmazásban levő hő
fokoknál nem olvasztható, tehát vegytani szerekre nagyon alkalmas,
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A király vízben feloldott platin Halmiakkal sárga csapadékot ad, 
melyből hevítés után az éreny mint szürkésfekete szivacsos anyag 
(az úgynevezett platinszivacs) marad vissza, ez összekalapácsolva 
adja a tiszta érenyt. A platinszivacs hajdan gyuszerekre használtatott.

Legtöbb platint szolgáltat jelenleg az Uralhegység hol na
gyobb, 20 font nehéz darabok is találtattak, ezenkívül előfordul Bra- 
siliában, Borneoban. A nyers érenynek fontját (28‘/a lat) 160 forint
tal fizetik, a feldolgozottnak azonban 2 2 0  forint az ára; az ezüstnek 
fontja 45 forint az aranyé pedig 670 f.

Az érenyt rendesen vas és más ritkább fémek kisérik, ilyenek: 
Irídium, Palladium, Rhodium, Osmium.

XV. rend. A r a n  y.
Arany. Gold. Au.
A fémek királya majdnem kizárólag termék állapotban fordul 

elő a természetben: apró darabokban, szemcsékben, lemezekben 
pornemü részecskékben fövény közt, vagy haj- sodrony- moh- fa
lemez alakban, néha jegeczedve is O, oo O oo, oo 0  alakokban. K 
=  3 igen nyújtható és engedékeny, törése horgas T. =  19'3. Gya
kran ezüst tartalmú, néha vasat és rezet is tartalmaz. Igen könnyen 
olvad, királyvizben oldható.

Az arany nem fémekkel nem vegyül, tehát élenynyel sem 
mi általában a nemes fémeknek jellege.

Az arany úgy szólván végtelenül nyújtható, és semmi esetre 
sem túlzás, ha azt mondjuk hogy egy aranynyal egy huszárt lovastul 
megaranyozni lehet.

Ékszerekre és pénzekre nem dolgozzuk föl a tiszta aranyat 
hanem azt rézzel vagy ezüsttel vegyitjük. Az aranytartalmat kara- 
tokban fejezzük ki. Egy márka (16 lat) 24 karatra osztatík föl. Ha 
most az ötvény 24 részben 4 rész rezet vagy ezüstöt tartalmaz ak
kor az arany 20 karátosnak mondatik. Az ausztriai aranyok 23% 
karátosak, az aranyáruk rendesen 14 karátosak, de 6 —8 karatosak is.

A praktikus életben az arany és ezüst kelméket a próbakövün 
— kovapala —- szokás próbálni. Ismeretes vegyületii arany és ezüst- 
tükkel vonást teszünk a próbakő vön, szintúgy a kérdéses áruval is. 
A két vonást összehazonlitván, ezeknek sötótebb vagy világosabb 
színéről lehet az arany vagy ezüst tartalmát megítélni, kivált annak 
a ki már gyakorlott benne. Az arany kikémlésére még a próbakö- 
vön tett vonásra légsavat csepegtetünk, mely a rezet vagy ezüstöt 
föloldja és csak az aranyat nem bántja.

Az arany értéke nem állandó és mindig csak az ezüstével ösz- 
szehasonlítva határozható meg· Jelenleg egy font arany 14 vagy 15 
font ezüsttel ér fel,



107

Az ókorban valamennyi fém között legislegelöször az arany
ról történik említés, és Moses idejében már mázsányi darabokban 
képezte a’ zsidótemplomok fó'diszét.

Mindenki vágyott aranynak birtokába jutni, ne csodálkozzunk 
tehát, ha az aranykémlés oda törekedett, hogy a bölcsek kövét 
föltalálja, mely azon tulajdonsággal bírna, hogy a nem nemes fémeket 
aranynyá változtassa. Parányi mennyiségben majdnem mindenütt 
találjuk az aranyat. A folyók fövényéből mosatik vagy iszapolta- 
tik ki.

/

Erczekböl épen úgy nyerjük mint az ezüstöt. Az ezüsttől 
újabb időben kónsav által választatik el, melyben az ezüst fölolvad 
az arany pedig visszamaradt.

Europa egészben szegény aranyban, kivéve az Uralhegysé- 
get, s évenkint körülbelül 4000 mázsát termeszt, miből az ausz
triai birodalomra talán 28 mázsa jő. A rómaiak idejében Spanyol- 
országban igen sok aranyat találtak.

Régi adatok szerint Ázsia volt aranyban leggazdagabb. Már 
Herodot is beszéli; hogy a Dardiak országában (Kaschmir) a ró
káknál nagyobb hangyák aranytartalmu fövényt vetnek ki a föld
ből. Ez legújabb időben be is bizonyult, minthogy Tibetben az 
arany a marmottához hasonló őrlő állat által kitúrt földből kereste
tik ki. Aranyport szolgáltatnak Celebes, Borneo, Sumatra szigetek. 
Noha Afrika mesék szerint igen bővelkedik aranynyal, mindeddig 
onnan még nem sokat kaptunk.

Az újvilágban vannak az aranynak leggazdagabb leihelyei, 
először is Brasilia költötte föl az arany utáni vágyat. Egyetlen egy 
akna 1 2  év alatt 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0  forintára aranyat adott az angoloknak.

1785-ben Bahia mellett egy arany darabot találtak, melynek 
súlya 2560 font volt, értéke pedig 1,250,000 forint. Mexicoban és 
Chiliben szintén találtatik arany elég bőven.

Újabb időben azonban valamennyi lelhelyet háttérbe szorí
totta California, hol az első aranyat 1848. május végével találták 
és már Augusztusban ott vagy 5000 ember foglalkozott aranykere
séssel, kik közöl mindegyik naponta vagy 2 0 0 0  forintot kereshe
tett, noha csak bicskákkal szögekkel túrtak a földben. Nemsokára 
azonban Ausztráliában siettek az aranykeresök, kiknek száma ott 
1852-ben 500,000 re ment.

Sylvanit (Ag. An) Te2

(neve leihely érői, erdély =  Trausilvania.)
Jegeczei rhombosak, különben még nem elegendően ismere

tesek. Színe világos aczélszürke, karcza szürke. K =  15 ; enyhe; 
T =  5'7, A f. e. igen könnyen olvad =  1 , a lángot világos zöldes*



108

kékre festi és Tellurverődéket ad. Sódéval arany és ezüstből álló 
fómszeraet ad. Eddig csak Offenbányán és Nagyágon találtatott, 
Aranyat szolgáltat még a Nagyágit is.

A kőzetekről.

Ha az egyes ásványokat gyűjteményekből ismerjük is, még 
nem lehet fogalmunk azon szerepről, melyet a természet háztarlá- 
sában játszanak, nincsen tudomásunk azoknak múltjáról és jövőjé
ről. A ki egy darab földpatot vizsgál s ennek tulajdonait mog tudja 
mondani, azért még csak sejtelme sincs arról, hogyan jő ez elő a 
természetben, micsoda viszonyban áll a többi ásványhoz , hogyan 
képződött s micsoda összefüggésben van a szervetlen természet ki
fejlődésével.

Hogy tehát a szervetlen világot egészben áttekinthessük, 
szükséges az egyes ásványokat és ezeknek elegyülésóböl keletke
zett sziklafajokat, valamint azoknak egymáshoz való viszonyait, 
létrejöttét és fejlődését ismerni.

A következő soroknak feladata, röviden előadni, mily módon 
járulnak a közönséges ásványok földünk kérgének képzéséhez, s 
mily képen lépnek azok fel nagyban stb.

A körlég.
Azon légnemű lepel, mely földünket körülveszi több gázból 

van összetéve u. m. légeny-, éleny-, vizeny- vagy köneny- és szén
savból.

A légeny közönségesen csak mint ritkító szer lép fel az éleny 
hatásait csökkentvén, s inkább a növényéletre mintsem a szervetlen 
világra nézve jelentékeny. Az éleny mint tudjuk, a szerves testek 
leginkább az állatok életét segíti eiö, de nagyszerűek azon hatásai 
is, melyeket mint a körlég alkatrésze a szervetlen világban gyako
rol. Az éleny t. i. vagy közvetlenül támadja mog a sziklát s okozza 
ennek elmállását; vagy közvetve gyakorolja rongáló hatását, hogy 
ba a víztől elnyeletvén a begyek belsejébe ju t , vagy hogy ha a le
vegő a szerves testeknek szétbomlását eszközli, mely eljárásnál 
mint tudjuk, szénsav képződik. A levegőben foglalt szénsav ép 
annyira föltétele a növényéletnek, mint a szervetlen természet sok 
tüneményeinek, leginkább ott, hol a víz által feloldva folyadékot 
képez, mely még a legkeményebb sziklát is képes oldó ereje által 
szétrontani.

A körlég 1 0 0  részecskében 79Ό7 légenyt és 20'93 élenyt tar
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talmaz, mely arány mindenütt egyenlő, daczára annak, hogy az 
éleny folyvást i’ogyasztatik. Ennek oka részint a folytonos légöm- 
lésekben, részint pedig abban rejlik, hogy a növények ismét élenyt 
lehelnek ki, mi által az egyensúly helyre áll.

Hogy mily magas lehet körlégünk, azt még mindeddig nem 
tudjuk.

Λ viz.
A viz a természetben mindenütt és a legkülönbözőbb meny- 

nyiségekben található és mind a három halmazállapotban igen fon
tos szerepet játszik.

A körlégben levő vizeny adja a földünk átnedvesitéséhez 
szükséges anyagot a légi csapadékokban — hó, jégeső, eső, — mi
által nagy hatással van mind a szerves mind a szervetlen világra.

A források vize majdnem mindig tartalmaz különféle benne 
felolvad anyagokat, milyenek p. o. szénsav , konyhasó, soda, ke- 
sersó, chlorkalium, kovasav, agyagföld stb. A kiváló alkatrészek 
szerint megkülönböztetünk : savanyu vizeket, melyek sok szénsavat 
tartalmaznak; kénvizeket, melyben kénköneny van, keservizeket, 
vas-, gypsz-, sósvizeket. Némely gyógyforrás üledékében meg Ar- 
sent, Antimont, ólomot, rezet stb. találták.

A meleg források még sokkal többet olvasztanak föl mint a 
hi Jegek. E tekintetben nagyon érdekesek a mészgazdag források, 
melyekbe ha valamely tárgyat fektetjük, azt rögtön mészkéreg 
veszi körül. A forrásokban található anyagok kétség kívül azon 
hegységekből valók, melyeken a források keresztül folytak.

A folyók vizében ugyanazon alkatrészek találhatók, mint a 
forrásokéban, de csekélyebb mennyiségben. A szénsavnak nagy 
része elillan s helyébe jöttek szerves anyagok, miért is a folyóvíz, 
valamint az esővíz is, hosszabb állás után büdössé lesz, minthogy a 
szerves anyagok szétbomlanak.

A tenger vize roppant mennyiségénél fogva nagy fontosságú- 
Földünk felületének majdnem 3/4 részét teszi a tenger. A tengervíz 
sótartalma igen jelentékeny, 100 font vizben péld. 3'7 font só van. 
A benne felolvadt sók : konyhasó, kesersó, chlormagnesium, to
vábbá mész-, kali-, brom-jodvegyek, melyek neki keserű izt adnak. 
Tömöttsége l -028.

Kiszáradt sós tavakban—péld. az Eltontc—a Wolga bal part
ján konyhasó ülepedik le. A kösótelepek tehát ekkép keletkezhettek,

A víznek mindenütt változtató hatása vagy eröműbeli (me
chanisch), vagy vegyészeti (chemisch).

Fagyáskor, mint tudjuk, kiterjedvén egész sziklákat szétre-
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peszt, minek következtében a szétdarabolt sziklarészek gyorsabban 
elmállanak. Mint jégnejég (Gletschereis) eurlódás által és olvadás
kor nagyszerű hatást gyakorol. Mint patak, folyó egy helyen a 
partokat alámossa, másutt uj rétegeket rak le, vidékeket pusztít el, 
homokot és köveket visz nagy távolságokra magával, Hasonló de 
sokkal nagyszerűbb még a tenger vizének hatása.

Azon vizcseppecske, mely a felhőből hull alá, a televény réte
gen áthatván, szénsavval vegyülve a közét likacsaiba jut. A kőzeten 
is átszivárogván mindaddig hat lefelé, mig oly rétegbe jő, mely öt 
tovább nem bocsátja, most több testvérei társaságában mint forrás 
a napra lépni kénytelen. Ezen cseppek nagyszerű oldóerejét bi
zonyítják a különféle óriási barlangok, melyeket némely helyeken 
a mészhegyekben találunk.

Földünk szilárd kérge.
Földünk kérge összetételében nagy különféleséget mutat. Fő 

tömögét ugyan kevés ásvány képezi, de azoknak viszonya és 
külseje annyira változik, hogy alig van két vidék, mely ugyanazt 
mutatja. Azon egyszerű ásványokat és ásványkeverékeket, melyek 
nagyobb tömegekben fordulnak elő, úgy hogy egész hegyeket ké
peznek, kőzeteknek (Gesteine) nevezzük.

A kőzetek nagyban tekintve már abban is különböznek, hogy 
egy része réteges (geschichtet), másik pedig nem réteges (ungeschich- 
tet), s tömegesnek mondatik. Sok tömeges kőzet, a réteges kőzetek 
összefüggését megszakasztja, a rétegeket keresztül töri (durch 
setzen). Ebből azt következtetjük: először, hogy ezen kőzetek ré- 
genten folyékony állapotban alulról felfelé hatoltak, a réteges kő
zeteket szétrepesztették, mire aztán megszilárdultak; másodszor, 
hogy ez valamennyi tömeges kőzetekről áll, noha azoknak folytatá
sát a mélységbe nem is vehetjük mindig észre; ezeket tehát kitö
rési (eruptiv) kőzeteknek is nevezzük. S minthogy szemünk előtt a 
vulkáni kitöréseknél valóban tüzfolyadékos anyag hatol fel mint 
Lava, s válik kővé, az előbbi nézet meg is van erősítve.

A réteges kőzetek gyakran görélyékből, homok, agyagból ál
talában törmelékből és széthorzsolt kőzetekből állanak; gyakran 
szerves lényeknek (állatok, növények) maradványait tartalmazzák, 
mint kövületeket és lenyomatokat, melyek földünk előbbi fejlődési 
szakaiban éltek. Mindez összevéve kétségtelenül bizonyítja, hogy 
ilyféle réteges kőzetek víznek lerakodmányai, a minőket még most 
is látunk képződni a folyók és tengerek partjain.

Világos, hogy azon réteges kőzetek, melyek mások alatt ta
láltatnak előbb keletkeztek mint amazok, melyek azokon felül van
nak. Ily módon kitudhatjuk, mely kőzetek rakódtak le előbb s
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melyek később, azaz az egyes rétegek viszonylagos korát meg lehet 
határozni. Minthogy azonban a viszonyok nem mindig oly egysze
rűk, sőt az eredeti lerakodás is gyakran nem folyt le rendesen, 
minthogy továbbá némely vidéken bizonyos rétegek hiányzanak, 
melyek másutt kifejlődve vannak, kell, hogy a hennfoglalt szerves 
maradványokhoz forduljunk s azok szerint a viszonylagos kort 
meghatározzuk.

E tekintetben a kövülettan (Paläontologie) nagy szolgálatokat 
tesz. Azon közetrétegeket, melyek ugyanazon szerves maradványo
kat tartalmazzák, egykoruaknak tekintjük, s igy tehát a földrétegek 
földünk történetének lapjai, melyeken a betűk a kövületek.

A kőzeteket különféle szempontok szerint különböztetjük 
meg; először ugyanis az ásványtani viszonyokat vesszük tekintetbe 
t. i. azon ásványokat, melyekből föképen állanak, s melyeket elegy
részeknek (Gemengtheile) nevezünk. A kőzetek szövegük szerint 
lehetnek szemcsések (kömig), palások (schiefrig), tömörök (dicht); 
porphyrosak (porphyrartig), ha egy tömör anyagban szemcsék vagy 
jegeczek vannak benőve; mandolaköfélék (mandelsteinartig) mely 
egészen vagy részint betöltött gömbölyű üregeket mutat. Végre 
azon kőzeteket, melyek különféle, különösen ragasz által összefog
lalt közettöredékekböl állanak romközeteknek (Trümmergesteine, 
klastische G.) mondjuk, megkülönböztetésül a jegeczesektöl. — Ko
rukra nézve a rétegek csoportjai szerint különböztetnek meg, me
lyek külön nevekkel bírnak. — Keletkezési módjuk szerint, mely 
azonban nem mindig tisztán tudható ki megkülönböztetünk üledékes 
(sedimentär) Neptuni vagy vizi kőzeteket; a vulkánok terményeit 
vulkáni kőzeteknek, a többi tömeges kőzetet pedig, melyek eredete 
nem igen világos platóinak (plutonische) mondjuk. Azon kőzetek 
azonban, melyek hosszú idő folytán megváltoztak, tehát eredeti ál
lapotukban már nincsenek, átalakultaknak (metamorphische) ne
veztetnek.

Némely kőzetek egészben vagy legnagyobb részben állat- és 
növénymaradványokból állnak, ezek máskép keletkeztek mint a 
többi kőzetek.

A kőzeteket szigorúan felosztani nem lehet, minthogy ezek 
legnagyobb részben keverékek, melyek annál kevésbé jellemezhe
tők, mert az átmenetek az egyikből a másikba igen gyakoriak.

Jegeczes kőzetek.
A jég a föld fölületén mindig oly mennyiségben fordul elő 

hogy azt jogosan a kőzetek közé számíthatjuk. Mint hó folytonosan 
hatalmas lerakodásokat képez a sarkvidékeken és a magas hegysé
geken, mely hótelepek lassanként y'egraéMe (jégne, Gletscher) válnak.
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A kősó mint tudjuk különböző helyeken roppant mennyiség
ben jön elő. Noha a sózömökön (Salzstock) réteges képződést nem 
vehetünk észre mégis vízből való képződését bizonyítja a réteges 
kőzetek közti fekvés és azon körülmény hogy benne szerves ma
radványokat találunk.

A gyps nem ritkán képez óriási tömegeket melyeknek szövege 
szemcsés vagy tömött gyakran minden rétegezés nélkül; a repedé
sek gyakoriak némelykor nagy odvakká válnak.

Leginkkább kősó- agyag- Dolomit- és mészkő lerakodásainak 
társaságában fordul elő s némely helyen minden bizonynyal a mész
kőből képződött.

Esetleges halmazrészei (accessorische Bestandtheile) Quarz, 
Anhydrit, Kősó, Kén. Gypsztelepeket általán a kösógépletekben ta
lálunk, ezenkívül Karinthiábnn, Horvátországban, Szt. Gotthadt és 
Harczbegységben stb.

Az Anhydrit nagyobb tömegekben nem gyakori, leginkább a 
kösóképletekben gyps, agyag, márga és mészkő kíséretében fordul 
elő. Igen könnyen vesz föl vizet s gypssó válik. Előfordul Gácsor- 
szágban (Wieliczka, Bochnia,) Tyrolban (Hall) Ausztriában (Hal
lein, Aussee), Harczhegységben stb.

A mészkő vagy magában vagy pedig agyaggal, Dolomittal, 
Quarzzal, szerves anyagokkal stb. keverve nem csak egyes zömö
ket és telepeket, hanem mint tudjuk hatalmas hegységeket is képez. 
A mészkövekben igen gyakran találunk kövületeket.

Noha e szerint többnyire vízből lerakódtak, még is gyakran 
a rétegzést alig vagy épen nem lehet rajtuk észrevenni. A mészkő 
hegységekben rendesen a sziklatömegek kiválasztása tuskóalakban 
történik miáltal azon festői szikla-csúcsok keletkeznek , melyeket 
péld. az Alpesekben, Kárpátokban a Bánságban, Erdélyben stb. al
kalmunk van bámulni. Szétrepedések és a szénsavat vezető vizek 
által a mészhegyekben a legnagyobbszerü fel forgatások idéztet
nek elő. Barlangok, földsülyedések kiválóan a mészhegységekben 
találtatnak. Némely mészkő meglehetősen tiszta; mások idegen 
anyagokkal vannak keverve; némelyek pedig egészen szerves lé
nyek maradványaiból állanak.

A szemcsés mészkő vagy márvány nem rétegesen tellérekben 
vagy telepekben, más leginkább régibb kőzetek közt fordul elő. 
Némelykor csillám lemezeket tartalmaz, mi által a mészcsii- 
lámpala (Kalkglimmerschieler) ered, különben még található benne 
Quarz, Serpentin, Graphit, Pyrit, Gránát, Amphibol stb. A kövüle
tek ritkák benne. A Bánságban, Erdélyben, a salzburgi havasok
ban, Ausztriában, Csehországban, Elba, Naxos, Paros szigeteken, 
Carrarában stb.; hazánkban is bőven fordul elő.
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A közönséges mészkő többnyire egészen tömör, különböző szinti 
s gyakran tartalmaz kövületeket. A legtöbb mészkő ide számítandó. 
A rétegzés némelykor igen tisztán kivehető, többnyire azonban ke
véssé nyilvános. Mint esetleges halmazrészek találtatnak benne ne
vezetesen : jegeczedett Mészpat, Quarz, Pyrit, Galenit. Minél 
régiebbek a mészkövek annál gazdagabban vannak más anyagok
kal keverve, minthogy ezek lassankint a víznek tevékenysége által 
bennök keletkeznek.

Az édesvízi mész tömör, likacsos, szivacsos, benne igen sok 
édesvízi, de még szárazföldi csiga, kagyló s növény találtatik (Paris, 
Bécs környéke). Travértinnek nevezünk egy kérges vagy tömör és 
sávos, sárgásfeher legújabb keletkezésű lerakodmányt.

Sajátságos szövegük miatt megkülönböztetnek még:
Az Ikrakövek, fíorsókövek — Oolithe, Rogensteine, Pisolithe 

vagy Erbsensteine — melyek nagyobb vagy kisebb mészgolyócs- 
kákból állanak. Különböző képletekben és sok helyen fordulnak elő.

Mint nem tiszta, kevert mészkövek említendők : a kavicsos, 
agyagos, dolomitos mészkő, a büdös kő stb. Végre még a krétáról 
sem szabad elfelejtkeznünk, mely leginkább Anglia és Normandia 
partjain, Islandban, Siciliában stb. jelentékeny tömegekben találta
tik és nagy részt ázalagok maradványaiból áll, gyakran pedig ko
vagolyókat tartalmaz.

A Dolomit ép oly módon lép fel mint a mészkő, melylyel gya
kran fel is cseréltetett, de nem oly gyakori.

A szemcsés Dolomit néha oly külsejű mint a szemcsés mészkő, 
máskor ellenben likacsos mint a czukor vagy sejtes, szétmorzsol
ható ; a tömör Dolomit szintén nagyon hasonlít a tömör mészkőhöz. 
A levegőn könnyen szétrepedezik és porrá szétmállik. Úgy látszik 
hogy többnyire mészkőből keletkezett.

Majd tömegesen majd pedig rétegesen jön elő és kövületeket 
tartalmaz. Esetlegesen zár magában: Csillámot, Quarzot, Barytot, 
Gypset, Calcitot, Grammatitot. Hazánkban nem ritka különösen 
Buda tájéka dús benne.

A Márga mészkő vagy dolomit elegyülete agyaggal, homok
kal, csillámlemezkékkel stb., törése tömör vagy földes, maga pedig 
palás.

Megnedvesitve többnyire szétmállanak miért azokat a talaj 
javítására használjuk, mások kemények és jó épületkövek, mig má
sok jó vízálló vakolatot, asphaltot stb. szolgáltatnak. Azonkívül ma
gukba zárnak még Gypset, Pyritet, Quarzot, Calcitot és Ként.

A márgákat többnyire a mészkövek és homokkövek társasá
gában találjuk mindenféle képletekben s igen elterjedve; kövüle
tekben gyakran igen dúsak.

KUIESOH : ÁSVÁNYTAN. 8
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A Quarzit szemcsés vagy tömör, egészen vagy legnagyobb 
részben Quarzból áll, néha kevés Csillámot vagy egyes Földpat jege- 
czeket tartalmaz. Esetleges halmazrészei: Amphibol (Hornblende) 
Disthen, Epidot, Gránát, Magnetit, Arany stb. kövületeket nem tar
talmaz. Néha találtatnak átmenetek Csillámpalába, Gneissba. Meg
különböztetünk szemcsés és palás Quarzitot. Leginkább a Csillám- 
pala és Gneiss képleteiben van elterjedve. A Turmalin fölvétele 
által képezi a Schörlquarzitot.

Itakolumit, nevét egy brazíliai hegytől vette, hol igen el van 
terjedve, áll jegeczes Quarzból és Csillám vagy Fagyag lemezkékböl. 
Gyakran aranyat sőt még gyémántot is tartalmaz.

Greisen név alatt egy tömeges kőzetet értünk, mely durva 
szemcsés, szürke Quarzból és kevés Csillámból áll, gyakran pedig 
Kassiteritet és Földpatot tartalmaz.

Kovapala (Kieselschiefer) tömör, tülleállományu gyakran 
agyaggal, szénnel vagy vaséleggel kevert palás szövegű Quarcztö- 
meg. Leginkább szürke és fekete szinü, különben tarka és sávolt 
közét is van. Repedéseiben gyakran jegeczes Quarz található, de 
még Pyrit is fordul elő mint esetleges halmazrész.

A quarezos kőzetekhez számítandók még: édes vízi Quarz 
(Limnoquarzit), a szám- vagy kovakő (Feuerstein), mely gyakran 
kövületeket tartalmaz s némely quarezos fövénykövek (Quarz- 
psammite). -»

A Csillámpala (Glimmerschiefer) palás kőzet áll Csillám és 
Quarzból, az előbbi túlnyomó; ha a Quarz válik túlnyomóvá, lesz 
belőle Quarzit, az elegyrészek folytonos kisebbítése által átmegy 
Phyllitbe, szintúgy ismerünk átmeneteket Gneissba, Chloritpalába 
s más palás kőzetekbe. Mindig rétegesen van lerakódva. Esetleges 
halmazrészei között leggyakoribb a Gránát; különben még emliten 
dök : a Tülle, Turmalin, Fagyag, Chlorit, Andalusit, Földpat, Vaskó 
vand, Graphit s mások. Kövületeket soha sem találunk benne. A 
Csillámpala majdnem mindig Gneiss és Phyllit társaságában lép föl, 
nem ritkán még Chlorit- és Fagyagpalával is. Igen el van terjedve.

A Phyllit (Urthonschiefer) tömör, palás szövegű kőzet, mely
nek színe zöldes- vagy kékesszürke, keménysége csekély ; ásvány 
alkatrészeit nem vehetjük k i ; közönségesen fölvesszük, hogy Csil 
lám-, Quarz- és Földpatból áll. Gyakran azonban nagyon is kitűn
nek az apró csillámpikkelyek. Ezen kőzet gyakrán hosszú hasáb
vagy rudalaku darabokba hasítható (Griffelsehiefer). Esetleges hal
mazrészei : Csillám, Chlorit, Földpat, Tülle, Turmalin , Vaskovand 
stb. APhyllitnek átmeneteitismerjük Csillámpalába, Kova , Fagyag- 
Grauwackepalába; általában középtag az agyagpala és a csillám- 
pala közt. Alkalmazására és halmazrészeire nézve nevezzük Föd
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palának (Daehsehicfer), fekete krétának (széndus, festő), Graphit- 
palának, Timpalának (szén- és vaskovandtartalmu, tirasó erekkel).

A Gneiss szemcsés keverék Orthoklas- és Quarzból, melyek 
csillámrétegek által párhuzamos lemezekké elosztva mutatkozik. 
A Csilláin helyét némelykor tökéletesen vagy részben Tülle vagy 
Fagyag pótolja. Esetleges halmazrészei: Gránát, Epidot, Sugárkő, 
Turmalin, Vaskovand, Graphit. Nem ritkák az átmenetek Gránitba, 
Granulitba és Csillámpalába.

A Túliét tartalmazó Gneiss mutat átmeneteket Syenitbe és Aiu- 
phibolpalába s közönséges Gneissba. A Gneiss szintúgy mint a Csil
lámpala gyakran mint a legidösb közét tűnik elő, minthogy mind a 
kettőn a többi réteges közét fekszik, s mind a kettőt Granit, Por- 
phyrok s más tömeges sziklafajok törik á t ; mostanáig alig talál
tunk bennük kövületeket. A Gneiss közönségesen a csillámpala tár
saságában fordul elő s igen el vaa terjedve.

A Granulit (Leptinit, Weisstein) az előbbihez igen közel áll 
apró szemcsés, földpatnemü alapanyagból áll, melyben Quarz-le- 
mezkék fekszenek, mi által a kőzet lemezes vagy palás alkatot 
mutat. Esetleges halmazrészei: veres Gránát, Csi'lám, Cyanit. A 
Gneissba és Gránitba való átmenetek gyakoriak. Kövületeket nem 
tartalmaz.

A Granit jegeczes, szemcsés elegyület Földpat — (Orthoklas, 
Oligoklas) — Quarz-és Csillámból; a földpat többnyire az uralkodó.

A Csillám helyett Fagyag, Chlorit, Hämatit (vascsillám), 
Graphit is jöhet benne elő.

Ha a Földpat és a Quarz szabályosan egymást átszövik, Íráshoz 
hasonló jegyek (betügranit, Schriftgranit) keletkeznek , ezenkívül 
megkülönböztetjük a Protogint, melyben a Csillámot a Fagyag he- 
lyetesiti; Schörlgranitot; Epidotgranitot stb.

Mint esetleges halmazrészek lépnek föl: Gránát, Turmalin, 
Epidot, Fagyag, Kassiterit. stb. Gneissba, Syenitbe, Porphyrba való 
átmenetek ismeretesek.

Kövületekkel nem bir, nem réteges tömegekben és telérekben 
jön elő és pedig többnyire a legrégibb képletekben.

A Syenit alkata és előfordulása olyan mint a Gránité; áll Föld- 
patból (Orthoklas) és Tülléböl, némelykor Oligoklas, Quarz és Csil
lám is jön elő; gyakran Gránitba megy á t , elterjedése nem 
igen nagy.

A Diorit az előbbihez csatlakozik ; szemcsés vagy tömör ele
gyület Földpatból (Oligoklas, Álhit) és Tülléböl; az utóbbi adja neki 
a fekete szint vagy a foltos külsőt. Esetleges halmazrészei: Quarz, 
Csillám, Epidot, Granat, Vaskovand stb.

8 *
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A majd egészen tömör Dioritot Aplianitnak nevezzük, a por 
phyros szövegüt Dioritporphyrnak, a palást pedig Dioritpalának. 
Ha a földpat nagyon is háttérbe lép keletkezik az Amphibolit és az 
Amphibolpala.

Az igen apró szemcsés kőzetekben az Amphibolt és Augitot ■ megkü
lönböztetni nem lehetvén, gyakran a Dioritot sem különböztethetjük meg a 
Diabastól.

Diabas (Grünstein) szemcsés vagy tömör elegy ülete a Földpat 
nak (Labrador, Oligokias) Augittal. Rendesen benne finoman el
osztva még Chloritot és Mészcarbonatot is találunk. Az Augit a kő
zetnek gyakran sötét szint ad. Esetleges keverékek még azonkívül 
Mészpat,|Vaskovarid, Rézkovand, Magnetit. A Diabasnál ismét meg
különböztetjük az Aphanitot, Diabaspalat, Diabasporphyrt, továbbá 
a Mészdiabast (Diabasmandelstein), ha a Mészpat és Chlorit nagyon 
is kiválnak és a közét majdnem mandolakö kinézést nyer.

A Diabas mellé sorolandó :
A Hypersthenit, melyben a Hypersthen az Augit helyét 

pótolja.
A Gabbro, Földpatnak (Saussurit, Labrador) és Diallagnak 

(Smaragdit) keveréke, gyakran Serpentini is tartalmaz.
Az Eklogit, zöld Smaragdit s vörös Gránátnak szemcsés ele- 

gyülete, gyakran Cyanitot is tartalmaz.
A Serpentin, noha egyszerű közét, még is találtatnak benne, 

Gránát, Diallag, Amphibol, Bronzit, Magnetit, Chromit, Fagyag, 
Mirkovand, Galenit, Réz stb. mint esetleges elegyrészek.

Sokszorosan áthatolják erek és hasadékok, melyek Chrysotil- 
lel Chlorit-, Magnetit-. Mészpat-, Magnesittel telvék.

Általánosan fölveszük, hogy a Serpentin egy elegyült kőzetből 
képződött, néha még átmenetet is képez Chlorit- és Fagyagpalába. 
Hatalmas hegységeket nem képez ugyan, többnyire telepeket (La
ger) és zömöket (Stöcke).

A Chloritpaláról, Fagyagpaláról, Topfsteinról már szólottunk, 
ezek esillámpala kíséretében találtatnak s mint esetleges alkatrésze
ket Pyritet, Magnetitet, Gránátot, Magnesitpatot, Sugárkövet stb. 
tartalmaznak.

A Porphyvit (kovagnélküli Porphyr) barnás, szürkés, tömör 
földpatnemü alapanyaggal bir, melybe fehér, sárgás vagy vürösös 
földpatjegeczek (Orthoklas, Oligokias) vannak nőve. Gyakran hozzá 
járul sötét Csillám, némelykor még Amphibol is.

Felsilporpliyr (kovagtartalmu Porphyr) csak az által különbö
zik az előbbitől, hogy a földpatjegeczek mellett még kovagjegeczek
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is találtatnak benőve. Az Amphibol hiányzik. Esetleges elegyrészek 
a Mészpat és különféle Quarzok, Granat , Vaskovand, Hämatit, 
Chlorit s mások. Néha átmenetek a Gránitba is találtatnak. Nem 
ritkán igen hatalmas hegységeket képez.

Melaphyr (fekete Porphyr, Trapp) sötét majdnem tömör közét, 
mely egy földpatféle alkatrészből, kevés Magnetitböl és még egy 
harmadik feketés, eddig még elegendően meg nem határozott ás
ványból áll. Gyakran a Diabas vagy Basalthoz hasonló, de fajsulya 
kisebb 2‘7. Esetleges elegyrészei igen sokfélék: Vaspat, Mészpat, 
Csillám, Chloritféle ásványok, Pyrit, Haematit stb. Némely Meia- 
phyrekben kis odvak és üregek fordulnak elő, melyek különféle 
Quarzokkal (Achátgolyók), Sphaerosiderittel, Barnapattal, Zeolith- 
thel stb. vannak kitöltve.

A közönséges Melaphyron kívül van még a porphyros (Trapp 
Porphyr), a mandolak'oféle és az úgynevezett Melaphyrwacke, hólya
gos, szivacsos Melaphyranyag. A Melaphyr ugyan nagyszerű hegye
ket nem. képez de elterjedése nagy.

Trachyt névvel jelöljük a kőzetek nagy sorát, melyek föld- 
patnemü, szemcsés vagy tömör világos főanyagban Földpat- (Sani
din, Oligoklas) és Amphibol- (Augit) szemcséket vagy jegeczeket 
néha még Csillámot is tartalmaznak.

Esetleges elegyrészei: Magnetit, Titanit, Quarz, Zeolith s 
más ásványok·

A Trachytból átmeneteket találunk az Obsidiánba, Horzsakőbe 
(Bimstein), Gyöngyiébe (Perlstein) másrészt némely Tracbytok alig 
különböztethetők meg a Basaltféléktől.

Következő felosztást lehet tenni: Byolith a kovagtartalmu, 
Amphibolnélküli Trachytok: valódi Trachyt, a Sanidin tartalmu- 
Augit nélküli, és Andesit azon Trachytok, melyek még más földpa- 
tokat és Amphibolon kívül még Augitot vagy csak is Augitot tártál, 
maznak. Az utóbbiak átmenetet képeznek a Basaltféle kőzetekhez; 
végtére van még a Trachytláva, likacsos, szivacsos, salaknemü.

A Trachyt sok vidéken egyes telléreket, hegycsúcsokat, sőt 
nagyszerű magas hegyeket is képez. Hazánk igen érdekes Trachyt 
hegyeket mutat fel péld. Selmecz és Tokaj mellett, Erdélyben stb. 
melyek mindnyájan még ä vulkáni erők által eszközölt létrejöttököt 
bizonyítják.

Az Obsidian alaktalan, üvegnemü kőzet, mely úgy látszik 
nem egyébb mint olvasztott Trachyt. Gyakran salaknemü, és az 
által, hogy Sanidinjegeczeket vagy szálkás gömböket (Spbärulit) 
zár magában, porphyros. Ha egészen iszapos vagy szálkás lesz, vá
lik belőle a Horzsakő (Bimstein).
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A Gyöngyié (Perlslein) a Sphärulithokat nagyobb mennyiség
ben tartalmazza és Obsidian szemcsékből van összetéve. A Szu- 
rokkö gyakran a porphyrokkal együtt jő elő, de akkor mindig újabb 
képzödésü.

Phonolith (Klingstein) név alatt ismerünk egy különös tömör 
közetet egyenetlen vagy szálkás töréssel; ha kalapácsosai ráütünk 
cseng. Néha a Trachythoz is hasonlít. Gyakran Basalt társaságá
ban ritkábban Tracbyttal jön elő.

A Dolerit jegeczes szemcsés elegyület Labradrorból, Augitból 
és kevés Magnetitból. Benne még gyakran finoman elosztva Me- 
szet és Chalybitót is találunk. Majd a Diabasokhoz, majd pedig a 
Basaltokhoz hasonlít; némelykor.porphyros, gyakran mandolakö- 
nemü, hol az üregek Zeoüthok, Mészpat és Chalybit által vannak 
kitöltve. Azonkívül mint esetleges elegyrészeket még Csillámot, 
Pyritet, Leucitot s Nephelint is találunk benne.

Némelykor mint Láva is tűnik elő. Az igen apró szemcsést 
AnamesitnAi nevezzük.

Basalt egy tömör, kékcs-szürkés-feketés kőzet, melyben kö
zönségesen Labradort és Augitot veszünk föl mint alkatrészeket; 
Magnetit sem hiányzik soha. Többnyire még Mész- és Vaspatot ta 
lálunk benne elosztva. Gyakran látszanak benne azonkívül különféle 
ásványok apró szemcsékben u. m. Augit, Tülle, Bronzit, Csillám, 
Ilmenit (Titansav), Pyrrhotin stb. Néha Labrador jegeczeket is ta 
lálunk benőve; de majdnem mindig Olivinszemcséket vagy jege
czeket, úgy hogy a legtöbb Basalt Olivin által van jellegezre. A Ba
salt nem ritkán szépen oszlopokban kiválva tűnik elő (Dctonata) s 
minél inkább halad előre elmállása, annál inkább gömbölyödnek az 
oszlopok (Kugelbasalt). A Basalt igen gyakori vulkáni kőzet, mely 
telléreket, telepeket, gyakran nagy hegyeket, sőt egész hegycso
portokat is képez.

A Leucitporphyr, Dolerit-Basalthoz hasonló kőzet, melynek 
a benőtt Léucit szemeket vagy jegeczeket porphyrféle kinézést tu
lajdonítanak.

A Nephelindolerit egy Doleritféle keverék, áll Nephelinből, 
Augitból és kevés Magnetitból.

Lávának mondjuk mindazon anyagokat, melyek olvasztott ál
lapotban vulkánokból folytak vagy még folynak, s melyek árkénti 
kiterjedésök s hólyagos salakféle kinézésüknél fogva ezen keletke
zésüket tanúsítják. Noha valamennyi Láva csak a Trachyt- és a 
Basaltféle kőzeteknek sajátságos képződménye, még is sokról igen 
kétséges, vájjon a Trachyllávához vagy a Basaltlávához számi- 
tandó-e, minthogy alkatrészeik fel nem ismerhetők. A Lávákat te
hát a legkiválóbb elegyrészek szerint nevezzük. A Basalt-Dolerit-
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Trachytlávákon stb. kívül, még Augit-Leueit-Anorthit stb. lávákat 
is különböztetünk meg. A vulkáni bányadékok, melyek bomba, sa
lak, Rapilli (vulkáni kövecs), hamu ncv alatt ismeretesek, csak 
különös alakú lávadarabok, vagyis porrá zúzott Láva.

A Vascsillámpala (Eisenglimmerschiefer) Hämatit és Quarzból 
álló palás közét, mely eleinte csakis Brasiliából volt ismeretes, ké
sőbben azonban Európában is több helyen találtatott.

Siderit, Chalybit vagy Vaspát gyakran nagyobb hegytömege
ket képez, agyaggal mint Sphärosiderit egész telepeket, leginkább 
a Kőszén- vagy Barnaszén képletekben. Itt azonban ismételjük, 
hogy a Magnetit, Haematit, Limonit s más vasérczek gyakran egész 
hegységeket képeznek.

Honikőzetek (Klastische Gesteine).
Ide azon kőzetek tartoznak, melyek más kőzetek töredékei

nek összhahnazásából eredtek. A legtöbb jegeczes kőzet szolgálta
tott romkőzeteket, melyek a töredékek nagysága s alakja, s azok
nak kevesbbé vagy többé erős összefüggése szerint különösen el 
lettek nevezve.

Breccie név (törgyület) alatt értünk egy nagyobb, szögletes 
töredékekből álló kőzetet, melynek részei erősen függnek össze 
egymással. Van Quarzit-breccie, Gneiss-, Porphyr-, Trachytbrec- 
cie stb.

Conglomerátnak (görgyület) nevezünk minden szilárd,nagyobb 
részt hömpölyökből tehát gömbölyű töredékekből álló kőzetet. Is
merünk Quarzit-, Gneiss-, Agyagpala-, Porphyr-, Trachyt-, Basalt- 
conglomcratokat stb.

Fövényköveknek (Sandsteine) azon kőzetek mondatnak, me
lyeknek apró gömbölyded vagy szögletes töredékei valamely ra
gaszanyag által kevésbé vagy többé szilárddá vannak összekötve. 
A ragaszanyag lehet kovagos, agyagos, meszes vagy vastartalmú. 
A kiválóan Quarczszemecskélcböl képezett fövénykövek, a közönsé
ges fövénykövek igen gyakoriak, különben vannak még mészfövény- 
kövek, vastartalmú fövénykövek stb.

Egy szilárd, kemény, szürkés, apró vagy durva szemcsés fő- 
vénykövet, melynek szemcséi különböző jegeczes kőzetekből álla
nak, Szilrkegynek (Grauwacke) nevezünk. Megkülönböztetünk szem
csés , palás, tömör szürkegyet és szürkegypalát, az utóbbi az 
agyagpalától meg nem különböztethető. Ä régiebb fövénykövek 
gyakran erekben és tellérekben Quarzot, Calcitot, Barytot, Galeni- 
tot és más fémtartalmú ásványokat tartalmaznak. A fövénykövek
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nagy «zárna bir kövületekkel és szerves maradványokkal, « e sze- 
rint megkülönböztetünk Szénfövénykövet, Asplialtfövényljövet.

Az agyagpalák szorosan az agyagos fövénykövekhez csatla
koznak s másrészt a Phyllitektöl nem választhatók el élesen. A1 
katrészeit teszik az agyag, apró csillámpikkelyek és Quarczsze- 
mecskék. Szövegük tökéletesen palás. Gyakran mint a Phyllitek- 
nél és Szürkcgypaláknál a rétegzés irányát még ki sem lehet venni. 
Kövületek, lenyomatok, szerves maradványok gyakran találtatnak 
benne.

Az Agyag gyakran nem a közetek összekorzsolása, hanem 
azoknak elmállása által keletkezett, mint azt sok agyagpalánál föl- 
vehetjük.

A legtisztább agyag a kaolin, inig a vályog (Lehm) és a Löss 
nem tiszta agyagok. A palás agyag (Schieferthon) kitünően palás, 
közönségesen szürkés, gyakran apró csillámpikkclyeeskéket tartal
maz, és kövületekben valamint lenyomatokban gazdag,

A romközetekhez számítandók továbbá a Homok (Sand) (ko- 
vag-, mészhomok), a Hömpölyek (Gerolle), továbbá a vulkáni hánya 
dékok, mint: Salak, Hapilli (Lapilli), Hamu; végre még a Szivag- 
közetek (Tuífe) laza, vagy meglehetősen szilárd kőzetek, melyek a 
vulkáni hányadékok töredékeiből állanak (vulkáni Tuff); vagy más 
kőzetek apró részeiből vannak összetéve, ilyenek: a Basalttuff, 
Trachyttuff, Diabastuff stb.

Szerves testek maradványai.
A szerves testek maradványairól is szükséges itt röviden meg 

emlékeznünk a mennyiben ezek gyakran jelentékeny földrétegeket 
képeznek.

Az Anthracit, a Graphithoz nagyon közel áll, vaskos, telepe
ket képez, vasfekete vagy bársonyfekete, gyakran tarka színeket 
játszik, törése kagylós, iivegfényü, félig fémfényü, K ~  3. Fs. — 
1*3—1*7; erős léghuzam mellett elég, tűzben nem olvad; kálilug- 
nak ellentáll. Találtatik Csehországban, Morvaországban, Schweiz 
ban, Angliában; csekély mennyiségben hazánkban is, Krassó me
gyében és Selmecz táján.

A fekete Kőszén, bársonyfekete . . . szürkésfekete, törése ka- 
gyos. . .  egyenetlen, nagyon fénylő vagy csak zsirfényü, gyakran tar
kán megfuttatva, engedékeny rideg, valamivel puhább az Anthra- 
citnál. Fs, legfeljebb =  P5.

Szénből és gyantás részekből áll; a gyakran beléjök kevere
dett más anyagok az égésnél viszszamaradnak mint hamu. Könnyen 
ég, a hőségben megpuhul vagy legalább összezsugorodik. Az előbbi
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a Coakskészitésre jeles. Gyakran bennök még a növények alakjai 
is felismerhetők, melyekből a kőszenek keletkeztek.

Λ kőszénben továbbá nem ritka a Mészpat, Siderit, agyagos 
Spliiirosiderit, Pyrit. Kőszéntelepek találtatnak Angolországban, 
Belgiumban, Szász- és Csehországban, Eszakamerikában stb. Ha
zánkban bővelkedik fekete kőszénben Krassó és Pécs vidéke.

A Barnaszén (Lignit) barna . . . fekete szinü, fanemü szöveg
gel bír, törése kagyos . . . földes, zsirfényü vagy fénytelen, karcza 
fényes, sok gyantás, gyakran földes anyagot is tartalmaz, könnyen 
elég, Kaliluggal hevítve barna folyadékot ad.

Barnaszéntelepeket igen sok helyen találunk Csehországban, 
Szilesiában, Szászországban stb. Hazánkban pedig Sopron, Eszter
gom, Nógrád és számos más megyékben.

A Turfa vagy Tőzeg (Torf) szétbomlott növényrészeknek 
halmaza, mely a növények fajai szerint, melyekből keletkezett, és 
a szétbomlásnak foka szerint stb. különböző kinézést nyer. Találta- 
tik mind fönn- mind lennsikokon.

A növényi maradványokon kívül találunk még itt ott állati 
részeket is összehalmozva, igy péld. némely barlangokban a csont- 
conglomeratokat, az ázalagföldet (Infusorienerde), a csiszpalát (Po- 
lirschiefer) stb. végre a Guanót, egy földes vagy poralaku, szürke 
vagy barnás anyag rothadós szaggal, mely különféle társasán élő 
állatok rothadó testeik és üredékeikböl áll, és Délamerika szigetein 
és tengerpartjain valamint Afrika nyugoti partvidékein található.

Meteoritek.
Minek utána a legnevezetesebb ásványokat és a leggyakoribb 

kőzeteket röviden tárgyaltuk, záradékul még nehány szót kell szó- 
lanunk a Meteoritekről.

A Meteoritek (Lebkövek, Meteoriten) kő- vagy vasnemü tö
megek, melyek néha rögtön és robajjal a földre esnek. Gyakran 
feltűnő tüzitünemónyek mellett esnek le ; már egészen izzókat is 
láttak leesni. Az ókor tesz ugyan említést a kőesőröl, de későbben 
a dolog feledésbe ment, úgy hogy a tanult emberek között senki 
sem hitte, noha némely tudósítások jöttek is a lebkövek eséséről. 
1772-ben figyelmeztette a tudós világot Pallas azon nagy olivintar- 
lalmu vastömegre, melyeit Jenisei folyó mellett látott és melyet a 
Tatárok mint az égből esett szent testet tekintettek. 0  ezen tö
meget a Pétervári akadémiának küldötte. 1794-ben bátorkodott 
Chladni ezen tömeget lebkönek mondani, de ezen állításáért öt csak 
kinevették. Azonban a több helyen egymás után észlelt kőesökböl 
meggyőződtek a természettudósok, hogy csakugyan vannak kövek, 
melyek az égből esnek.
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A bécsi udvari ásványtár a leggazdagabb Meteorit gyüjte- 
ménynyel bir, összesen több mint 180 helység van képviselve. A 
metoriteket szembeszökő alkatrészük szerint felosztjuk meteor - 
(leb) kövekre és meteor-(leb) vasra. Az utóbbiban termés vason 
kívül még vas- és álanyvegyületeket, vagy pedig azoknak vegyüle- 
teit villanynyal, azonkívül Olivin- szemeket és jegeczeket, és kén
vas szemcséket találunk. A kőnemü tömegek többnyire földes tö
réssel bírnak, szürkék és a Trachythoz hasonlók, gyakran termés 
vasat vagy pedig tömöttebb golyócskákat tartalmaznak ugyanazon 
anyagból, a melyből állanak. Figyelmes megtekintésnél találni fog
juk, hogy földünk egyik kövéhez sem hasonlít; kérgük fekete és 
ripacsos, mi valódiságuknak jelvénye. Olivinon kívül még Földpa- 
tot és Áugitot találtak bennök, de még más földünkön elő nem 
forduló ásványokat is. Különben a meteoritek ugyanazon elemekből 
állanak mint földünk kőzetei.

Képződésükről bizonyost eddig még nem tudunk.
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