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ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ.

Az 1860/61-ik iskolai év kezdetén az egyetem termei 
másfél hónapig meg nem nyilván, a dolog végre oda dőlt 
el, hogy anyanyelvűnk jogába visszahelyeztetett s a tan
tárgyak magyar nyelven előadatása határozattá lett.

A kevés ásványtani könyveink között nem lévén 
olyan, melyet egyetemi előadásoknál használhatnék, más
részt szemem előtt lebegvén, hogy kézi könyv hiányában 
a tanulás még nagy szorgalom mellett is bajjal jár : eltö
kéltem magamat, kézi könyvemet, melyet előbbi években 
egyetemi hallgatóim kőnyomatban ismételve kiadtak, át
dolgozni, s nyomatását azonnal megindítani.

A munka elve : annyi adni a krystálytanból, a phy
sikai, a vegytani tulajdonságokból, mennyire az ásvá
nyok leírásánál vagy azok meghatározásánál szükség van.

A krystálytanban Naumann Frigyes lipcsei tanár ' 
rendszeréhez csatlakozom, mely mind Némethonban, 
mind egyebütt sok krystallograph tetszését vívta ki. A 
mellékelt rajzok számra nézve nem tökéletesek, az idő 
rövidsége miatt kénytelen voltam csak azok közt válo
gatni, melyek a kiadónál már készen voltak (Fellöcker és 
Mihálka ásványtanában használt elyehé-k). Egy-két nél
külözhetlcn rajz vagy krystály- s vegyjegyezési betű 
készittetése is eléggé hátráltatta az ivek megjelenését. 
Különben a tanuláson könnyítendő, mintáimra hivatko
zom, s minták szerint tanulni sokkal könnyebb mint raj
zok szerint. Nem kevéssé segíti elő a tanulást a vázak 
használata, melyeknek alkalmazása ily szellemben és ha
tárban c munkában jelenik meg először.
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Az ásványrendszerben Dana amerikai jeles minera- 
logot követein, kinél a tan ezen részét a most élők között 
alig tanulmányozta valaki szorgalmasban. 1854-ben Ncw- 
Havenben (Connecticut) megjelent munkájának *) czim- 
lapjára méltán reá nyomathatta : „újra Írva, újra 
rendezve és bővítve“, mert a ki összehasonlítja az 
előbbi kiadásokkal, könnyen észreveszi, hogy Dana ta
nulmányai minden kiadással mélyebbre hatottak, és az 
ásványrendszer alapját az anyagnak mindig lényeges!* 
tulajdonságaira fektette.

A nevezetes!) ásványok c könyvben bővebben leír— 
vák, de megemlítve sőt a rendszerbe beosztva és vázolva 
van csaknem minden olyan faj, melyről ismereteink nem 
épen elégtelenek. A tökéletlenül ismert nehány ásvány 
csak a mutatóban fordul elő név szerint, meg lévén 
említve, hogy melyik fajhoz áll közel, p. o „Cantonitr 
Covellinféle“; „Catlinit, Kaolinféle (ásvány).“

A főbb synonimok az egyes fajok leírásánál a név 
mellé vannak téve, a ritkábban használtaknak szintén 
csak hátul adtam helyet a betűrendes mutatóban. Itt az 
egyenlőség! jegyen túl álló név rendesen az, a mely alatt 
a leírás előfordul, s e két név vagy szorosan synonim, p. 
Mészpát = Calcit, vagy nem az, p. Agyag = Orthoklas; 
ezen esetben az Orthoklasra azért vagyunk utalva, mert, 
az Agyag annak egy mállásterménye, s valamint ezen, 
úgy az Agyagot érdeklő egyéb körülményekről is ott ka
punk felvilágosítást.

Könyvemet közhasználatúbbá teendő, az előkészítő 
részben nagyobb betűvel (ciceró) nyomattam, a mit min
denkinek kell-tanulni, kisebbel (garmond, petit), mi szo
rította!)!) körű tanításnál (Fölrealiskolák, Fölgymnásiu- 
moknál) kimaradhat; sőt hogy jobban feltűnjék, az ilyen

*) A systein of Mineralogy, fourth edition. Rewritten, rear- 
Tanged, and enlarged.
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helyek a könyv első lapjain csillaggal is ellátvák. Ennek 
gyakorlati előnye főleg akkor tűnnék ki, ha ugyanazok, 
kik e könyv szerint előbb rövidítve tanultak, később is a 
szerint hallhatnák ismereteik bővítését; igy van legvilá
gosabban kimutatva, hol szakadt meg a fonal, hol kell 
azt fölfogni s tovább fejleszteni.

Végre mi a nyelvet illeti, az itt követett szabályt 
legalkalmasabban e szavakkal fejezhetem ki : magyarít
suk a terminológiát, de ne legyünk túlzók a 
nomenclaturában. Mindennemű kifejezést, melyre 
szükségünk van, hogy a tárgyakról mentői határozottab
ban, s a határozottság mellett mentői finomabb árnyala
tokban szólhassunk, igyekezzünk honi nyelvünkön hasz
nálni; ha nem volna, készíteni, nem csupán szókat, 
hanem egész mondatokat is, szóval oda törekedjünk : 
hogy a kifejezéstan magyar legyen: ellenben a ve
zetéktanban csak a meglevő népiesb magyar nevek
kel éljünk, s ha csinálni akarunk, legfölebb a közélet
ben is forgó tárgyak megnevezésére’ alkossunk uj 
magyar nevet, a többire nézve pedig maradjunk azok 
mellett, 'melyeket a jelenkor tudósai a világirodalomban 
közös használatra készítenek. Ha kisebb körben mozgó 
munkákban élünk is tisztán honi elnevezésekkel, de ma
gasabb tudományos tárgyalásoknál amazokat mellőzni 
annyit tesz, mint magunkat megfosztani azon kulcstól, 
melylyel az egyéb nyelven irt.hasonló munkák használa
tába nehézség nélkül bejutunk. — Tulajdonnevek ezek 
nem kevésbbé, mint a Historia és Geographia nevei, azok 
magyarításával, hogy mi előnyt nyernénk, meg nem 
mondhatnám, de az áll. hogy a synonimikát szaporítanék, 
mi minden esetre baj, mert az a tudomány előadásának 
és megtanulásának rovására öregbedik.

Pest, május 1861.
Szabó.
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ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ.

Alig lepett meg valami annyira, mint kiadómnak 
azon tudósítása, hogy az első kiadás két év alatt végkép 
elfogyott, s másodikra van szükség. A hiányokon javítani 
s a munkát használhatóbbá tenni feltett szándékom lévén, 
erre annál inkább nvilt alkalom, minthogy a kiadó mind 
fametszvények csinál tatásába mind nehány Ívnyi bőví
tésbe bele egyezett a nélkül, hogy a könyv árát emelné.

E kiadás bővítést nyert jegeeztani tekintetben, mert 
a fajok leírásánál az egytengelyű alakoknál rajzok és mé
retek vannak közölve leginkább Naumann szerint; más
részt az ásványmeghatározási táblák oly bőven leirvák, 
hogy az eljárás kevesebb fejtöréssel jár, sőt még a lap
számok is közbeszúrvák, hogy a fajt a leiró részben köny- 
nvebben felkereshessük összehasonlítás végett.

Azon jelleme e tankönyvnek, hogy a felgymnásiu- 
mok és felreáliskolák használhassák, e kiadásban is kitün
tetve maradt : kihagyhatják azon pontokat, melyek előtt 
csillag áll, s kevés kivétellel mindent, mi apróbb betűvel 
van nyomtatva.

Az egyes adatok javítása és újakkal helyettesítésére 
nézve nem mulaszthatom el köszönetemet mondani Dana 
és Kobell jeles szaktársaimnak : az első megküld ötté 
New-Havenből (Connecticut) minden pótlékát ásványta
nához, a második Münchenből szives volt velem közölni 
újításait az ásványmeghatározási tanfolyamában, melyeket 
ő munkájának egy netaláni újabb kiadásában fog csak a 
német irodalomra nézve közzé tenni.

Pest, deczember 1863.
Szabó.
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JEGYZÉKE
azon 60 krystálymintának, melyre e munkában hivatkozás 

történik *).

I. Szabályos rendszer.
1. Oktaéder.
2. Hexaéder.
3. Hexaéder, s
4. Hexaéder s ------- . .
5. Oktaéder s alárendelten Hexaéder.
6. Rhombtizenkcttős.
7. Rhombtizenkcttős s Oktaéder.
8. Hexaéder és Rhombtizenkcttős.
9. Deltoidhuszonnégyes.

10. Háromszornyolczhuszonnőgyes.
11. Négyszerhathuszonnégycs.
12. - Negyvennyolczas, a Hatszornégyhuszonnegyes származását mu

tatva. ,
Tetraéder, az Oktaéderlapok körvonalával.
Háromszögtizcnkettős, a Deltoidhuszonnégyeslapok korvo- 

Deltoidtizenkcttős, a Háromszornyolczhuszonnégyeslapok kör

Hatszornégyhuszonnégycs, a Negyvcnnyolczaslapok kor 

Ötszögtizenkettős, a Négyszerhathuszonnégyeslapok körvo
nalával.

Ötszögtizenkettös és Hexaéder. .. ,
Trapeczoidliuszonnégyes,aNegyvennyolczaslapok : körvonalai al. 
Negyvennyolczas, a Trapeczoidliuszonnégyes származását mű- 

tatva.
II. Négyszöges rendszer.

alárendelten Oktaéder. . 
Oktaéder mint középkrystály.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21. Pyramis, a Sphenoid származását mutatva.
22. Pyramisok, első rendű tompább, másod hegyesebb.
23. Pyramis, Oszlop, első rendűek.
24. Pyramis első-, Oszlop másod rendű.
25. Nyolczoldalű Oszlop, Véglap.
26. Nyolczoldalű Pyramis, a Skalcnoéder származását mutatva.
27. Sphenoid, a Pyramislapok körvonalával.
28. Skalcnoéder, a Nyolczoldalúpyramislapok körvonalával.

*) Ezekhez a hálók 3 ívre rajzolva megjelentek. 50 kr.
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III. Hatszöges rendszer.
29. Tizenkétoldalú Pyramis, a Skalenoëder származását mutatva.
30. Rhombo’éder, a Pyramislapok körvonalával.
31. Pyramis, a Rhomboëder származását mutatva.
32. Pyramis, Oszlop (Quarcz).
33. Oszlop, negativ Rhomboëder (Calcit).
34. Rhomboëder, másod rendű Oszlop.
35. Skalenoëder, a Pyramislapok körvonalával.
36. Tizenkétoldalú Oszlop, Véglap.

IV. Rhombos rendszer.
37. Pyramis, Brachydoma (Ken).
38. Oszlop, Pyramis (Topáz).
39. Oszlop, Pyramis, Kisátló Véglapja.
40. 'Pyramis, Oszlop, Kisátlós Oszlop (Topáz).
41. Kisátló Oszlopa, Pyramis (Topáz).
42. Oszlop, Makrodoma, Brachydoma (Topáz).
43. Oszlop, Sphenoid (Epsomit). .
44. Oszlop, Brachydoma, Kisátló Véglapja (Salétrom, Aragomt).
45. Pyramis, a Sphenoid származását mutatva.
46. Nagyátlós, Kisátlós s közönséges Véglap.

V. Egy hajlású rendszer.
47. Ferdátlós s közönséges Véglap, Oszlop, hegyes (+) Orthodoma.

(Orthoklas). .
48. Hemipyramis (+), Oszlop, Ferdátló Véglapja (Szikso).
49. Oszlop, Véglap.
50. Oszlop, Véglap, (—) Hemipyramis.
51. A három Véglap.
52. Oszlop, Véglap. .
53. Közönséges, s Épátlós Véglap, Oszlop (Kandisczukor).
54. (4) Hemipyramis.
55. Oszlop, ( i ) Hemipyramis (G-vpsz).

56.
57.

VI. Háromhajlású rendszer.
Négy pyramisnegyed, két oszlopfél, a Nagy s Kisátló Vcglapja. 
Jobb, felső pyramisnegyed, jobb és bal oszlopfél, Nagyátlos 

Véglap (Rézvitriol).
Véglap, jobb és bal oszlopfél.

59. Pyramisnegyedek. . z .... k i
60. Kisátlós s közönséges Véglap, jobb és bal oszlopfel,.

pyramisnegyed, hegyesebb Nagyátlo alsó fele (Albi ).

58.



BEVEZETÉS.

1. §. Ásvány a természetnek szervtelen és tömegében 
egynemű tárgya.

kizárja az élő (szerves) növény- és állatokat 
Azonban a természettan minden ága közt, átmenetek vannak, úgy 
az ásványtan és a növény- meg az állattan között is : a szén- és a 
kövületek fekvőtökre (Lagerung) és tömegükre nézve az ásványtan 
és földtanba — eredetükre sőt alakjokra nézve a növény- és állat
tanba tartoznak.

Tömegben egynemű — kizárja a sziklafajokat.

2. §. Az ásványokkal az Ásványtan vagy is Mine.ru- 
logia foglalkozik. Feladata az ásványokat azok tulajdonsa-* 
o*aik szerint leírni. Innét két fő része van : az \elsöben a 
tulajdonságokról van szó, a másodikban az ásványokat 
leírjuk; amaz az előkészítő — ez az alkalmazó rész.

Az ásványtannak egy elavult és általános használatba soha 
sem is jött neve : Oryklognosia.

» Az ásvány sző világosan a /oasíí-ból vétetett, mint a hogy az
előtt az ásványokat a német irodalomban nevezték. Jelenleg azon
ban fosailidk alatt a németek az ásatag szerves maradványokat értik, 
míg a magyarban az ásvány elnevezés a fossil akkori értelmét túl
élte, s máig is használtaik. Helyesnek nem mondhatni, mert termé
szet ezen országának tárgyaival az ásás fogalma éppen nincs lényeges 
összefüggésben; de már általánosan lévén Levéve, nincs elegendő ok 
azon változtatni. A német s egyéb nagy irodalmak a minerál szót 
használják székében, mi a minern (bánya) uj latin szótól származván, 
«zónyomozásilag szintén nem volna kielégítőbb.

Szntuí Jóib. ÁsvAnytnn. ʃ



ELSŐ FŐ RÉSZ.

Az ásványok tulajdonságai

3. §. Mindazon tulajdonságokat, melyeket ásványo
kon tapasztalunk, három szakaszba oszthatjuk.

1. Alakbeli tulajdonságok, melyek az ásványnak
alakjára vonatkoznak.

2. Egyéb physikai tulajdonságok, melyeket az ásvá
nyon észlelünk szintén a nélkül, hogy állományában 
(Substanz) változnék.

3. Vegy tulajdonság ok, melyeket észlelni nem lehet
a nélkül, hogy állományában ne változnék.

Ha a mészkövet forraszeső előtt tárgyalom, vagy ha savai 
csöppentek reá, elveszti szénsavát, állományában megváltozott. Ha* 
sűrűségét, keménységét, színét határozom — állományában nem 
változik.

I. SZAKASZ.

Alakbeli tulajdonságok

(Morphologische Eigenschaften.)

4. §. Az ásványok alakra nézve vagy mutatnak a 
kiképződésben valami szabályosságot, vagy nem. Azok 
általában krystályos — ezek : alaktalan ásványok.

Azonban a krystályos kiképződésben két fokozat 
lehet : az alakok vagy szabadon és tökéletesen képződtek 
ki úgy, hogy meghatározhatni egyenként — vagy nem 
szabadon és oly tökéletlenül , hogy nem lehet egyenként 
meghatározni.

Innét az alakbeli tulajdonságokra nézve összesen 
három osztály támad :
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a) Az elsőbe tartoznak a szabadon kiképződött töké
letes alakok, vagy is Krystályok (Jcgeczek). Ezeket 
egyenként véve lehet meghatározni, s ez önállóság végett 
Krystály-egy éneknek is mondjuk.

Az ásvány, mely igy van képződve, krystályadott 
(krystall isirt).

b) A másodikba. tartoznak a nem szabadon, hanem 
gátolva képződött krystályok, melyek csak Krystály- 
halmazokat (Krystallaggrcgate) adnak. Ezeknek alakját 
összesen véve határozzuk meg, mert egyenként nem lehet.

Az ásvány, mely igy van képződve krystályos (kry- 
stallinisch) szoros értelemben.

c) A harmadikba tartoznak az alaktalan vagy is 
amorph ásványok, melyek kiképződésében a krystályo- 
dásnak semmi nyoma sincs.

Legtöbb ásvány krvstályos, kevesebb krystályodott, 
legkevesebb alaktalan.

E 3 osztály közti különbséget látjuk a czukornál : a kandis 
ezukor krystályodott, mert alakjai egyenként határozhatók meg; a 
süveg-ezukor krystályos, mert apró csillogó részecskéi csupa oly 
krystálykák, melyeket külön meghatározni nem lehet; az olvasztott 
ezukor (fris árpa-ezukor) alaktalan.

a) Krystálytan.
5. §. Krystálytan fogalma. A Krystálytan (Jcgecz- 

isme) vagy Krystallographia a krystálvegyének alakjai
val és az azok közti viszonyokkal .ismertet meg.

* 6. §. Krystály fogalma. A krystály általában 
egy lényeges alakkal bíró szervtelcn test, mely azt képző
dése alkalmával gátolatlanúl vette fel.

Az alaknak lényegesnek kell lenni, az az, a test lényegéhez 
tartozni. S ez csak ugyan igy van, minthogy sok esetben az alakbeli 
és a többi (physikai és vegytani) tulajdonságok közt, egy szoros 
összefüggést ki is mutathatni. 11a ez összefüggést nem találjuk, az 
alak nem lényeges, s a krystály vagy nem valódi (Pseudomorphosc) 
— vagy utólagos képződésü kéreg — mely azt bevonta, vagy végre 
mesterségesen van faragva.

Minthogy pedig a tünemények ugyanazok, akár a természet, 
akár mi hozzuk azon körülményeket össze, melyek közt krystályok 
képződnek, önkényt következik, hogy a Krystallographia szükségle
tére példákul mesterségesen (vegvtermekben, gyárakban stb.) készült 

1* 
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alakokat is hozhatunk fel, annál inkább : mivel ezeket sokszor köny- 
nyebben és tanulságosabban kaphatni, s azon kívül is fontosággal 
bírnak a vegyész, physikus s több más szak-emberre nézve.

7. §. A krystály részek. Krystály okon lehet való
ságos és képzelt részeket különböztetni inog. Amazokat 
maga a természet adja, ilyenek : a lapok, élek, csúcsok; 
emezeket mi gondoljuk oda, hogy az alakok tanulását 
könnyitsük, s ilyenek : a tengelyek és középpont.

Lapok azon síkok (Ebenen), melyek a krystály ol
dalait képezik.

Elek azon vonalak, melyekben két lap egymást metszi.
Csúcsok azon pontok, melyekben legalább 3 lap és 

természetesen ugyanannyi él jő össze.
A krystályok viszonyait rajzokból nehéz tanulni, ahhoz okvet

len tárgyak kellenek. Valóságos krystályokat nehéz kapni, és nincs 
is bizonyos tekintetben azon szabatosság rajtok, melyet egy kezdő 
fogalma megkíván. Azért legnagyobb előnnyel folyamodunk segéd
szerekhez. Ilyenek a minták és vázak,

A minták utánzásai valóságos krystályoknak. Készülnek fából, 
gypszből, üvegből, vagy papírból. Az első három sokkal drágább, 
azért én egyenesen a papírmintákat ajánlom, melyeket mindenki a 
krystály-hálók szerint vagy maga készít el, vagy a könyvkötő által 
állíttat össze. A krystály-hálókat kiadtam három táblában. A bánás
mód igen egyszerű. Először kártyapapírra kell ragasztani, azután 
kivágni, s végre összeállítani. A kivágásnál a szélső vonalokat egé
szen, a közbülsőket félig kell bemetszeni. Az összeállításkor jó a fő 
pontokot spanyolviasszal összetartani, s az alatt az éleket valami 
színes papírral bevonni; a mint annyi él van összeragasztva, hogy az 
alak széjjel nem megy, eltávolítjuk a spanyolviasz fölöslegét késsel, 
s oda is színes papírt ragasztunk.

A minták számozvák. és e munkában azokra van vonatkozás.
A minták a valóságos részeket tüntetik csak elő, nem a kép

zelteket. Ezek a kezdőnek még mindig nehézséget tesznek. Itt köny- 
nyitendő, krystályvázakat hoztam egyetemi előadásaimnál haszná
latba, és mondhatom nagy elönynyel.

A vázak vesszőcskékből állanak, melyeket dugaszon keresztül 
nyomunk, vagy spanyolviasszal ragasztunk össze, vagy egyszerűen 
zsineggel kötünk egybe. A vesszők képezik a tengelyeket, a dugasz 
vagy általában az érülésipont a krystály középpontját. — A vesszők 
végét vastagabb fonállal (harasszal) kötjük össze és igy kapunk az 
előadandó mód szerint legalább is egy képviselő alakot minden 
rendszerből. Finomabb krystálytani viszonyok előtüntctésére szintén 
alkalmazhatók vázak, s e részben maga helyén elő fognak a meg
jegyzések fordulni.Evesszőcskéket különféle vastagságban kaphatni 
az esztergályosnál; ugyanazok, a melyeket a divalárúsnék használ
nak (GanUrirhölzer). Hosszúságok 6—8 hüvelyk. (100 szál 10 kr.) A 
mintákat illetőleg megemlítendő a tanítókra nézve, hogy az előadás
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hoz nagyobbakat is lehet készíteni a fönebbi hálók szerint, ha az 
ember cgy-egy lapnak az oldalát kétszeres, háromszoros vagy négy
szeres hosszúságban veszi, és kártyapapirra először egy lapot így 
nagyítva átvisz, és a többit mellé csinálja épen oly csoportban, mint 
a hálókon látja; — én négyszeresen nagyított alakokat használok.

8. §. Lapok. Lapoknál háromra kell vigyázni : a 
számra, idomra és fekvésre.

9. §. Lapok száma. Hogy hány lapja van egy kry- 
stályalaknak, azt egyszerű összeszámítás által túdjuk meg. 
Az első minta az Oktaéder 8, a második a Hcxaëder °6 
lapít alak.

10. §. Lapok idoma. Hogy cgy-egy lapnak minő 
idoma van, az oldalainak számától függ. Három oldallal 
háromszög, négygyei 4-szög, és igy van 5, 6, 8, 12-szög stb.

Háromszög van 3-féle : egycnoldalú, cgyenszárú 
és különoldalú.

Egycnoldalú (glcichscitig), ha a három oldal egyenlő 
7. ábra. (Az 1. és a 13.

Egyenszárú (gleichschenklig), ha két oldal (vagy 
szár) egyenlő, a 3. különböző, azaz kisebb vagy nagyobb.
2. ábra, 10, 11, 14 wnéa.

Különoldalú (ungleichseitig), ha mind a 3 oldal kü
lönböző. 3. ábra, (12, 16, 35. minta.

1. 2. S.

Négyszög van 7-félc : ép-négyszög, hosszas négy
szög, rhomb, rhomboid, deltoid, trapccz és trapcczoid.

Az épnégyszögnek (quadrat) 4 egyenlő oldala és 
szöge van, 4. ábra (2, minta).

A hosszas négyszögnek (Rechteck) két pár egyenlő 
szemközt fekvő oldala és 4 egyenlő szöge van, 6. ábra, 
(18 és 23 w.)
. /V rfiomftnafe (Rhombus) van 4 egyenlő oldala és 2 
pár egyenlő szemközt fekvő szöge (6, 24 ?n) 7. ábra.
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2\r^o?n6oàZ??a& van 2 pár egyenlő szemközt fekvő* 
oldala es 2 pár egyenlő szemközt fekvő szöge. (48, 58. ni } 
9. ábra. x ’7

4* 6- 7. 9.

A deltoidnak van 2 pár egyenlő egymás mellett fekvő 
oldala, es 3-fele szöge : két szemközt fekvő egyenlő, és 
más két szemközt fekvő különböző. (9, 15 m.) 11. ábra,

A. trapeeznek van két egyenlő szemközt fekvő nem 
egyközes (parallel) oldala, és más két különböző szemközt 
fekvő, de egyközes. (41, 44. m.) 12. ábra.

A trapeezoid végre egy oly szabálytalan négyszög, 
^hez sem tartozik az előbbieknek. Lehet neki 

4 különböző oldala és szöge. (19, 40. ?n.) 13. ábra.

Azon vonalt, mely valamely négyszögben két szem
közt fekvő zugot összeköt, és ez által a négyszöget két
felé osztja, átlónak (Diagonale) nevezzük. 5. 8. 10. ábra-
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Az ötszögek, 14, ábra, hat-,
15. ábra, nyolcz- és 12-szögek 
szintén többfélék, de általában 
nem oly fontosak a krystályok 
leírásánál mint a három és négy
szögek.

* 11. §. Lapok fekvése. /1 lapok fekvését mindenkor 
a középpont körül értjük és közvetlen arra tekintünk : 
hogy a krystálynak egyenlő részein jönnek-e egyaránt 
hajolva, fekve vagy állva elő? (1 és 2 minta csupa egy
aránt fekvő — 4 minta kétfélekép fekvő lapokból áll).

* 12. §. Lapok megkülönböztetése. Ha a lapokat 
csupán idomra nézve hasonlítjuk össze, azok hasonlók 
vagy különbözők (ähnlich, unähnlich) 1. és 2. minta 
hasonló, 4, 5 minta különböző lapokkal bír); ha egyszer
smind a fekvésre is nézünk : egyneműek vagy külön- 
neműek (gleichnamig, ungleichnamig). Az egyneműek- 
nél tehát egyenlő vagy hasonló a lapok idoma és fekvése 
)1, 2, 11. ???.); a különneműeknél különböző. 5, 8, 18. m.)

13. §. Elek. Az éleknél (Kanté) Ötre figyelünk : a 
számra, a viszonylatos hosszaságra, a fekvésre, a lapokra, 
melyek összejönnek, és a szögre, melyet képeznek : az íigy 
nevezett élszögre (Kantenwinkel).

14. §. Az élek meghatározása. A számot össze- 
számlálás, a hosszaságot összehasonlítás által tudjuk 
meg; a fekvést azáltal, hogy a kristálynak egyenlő részeit 
kötik-e össze. A lapokra nézve azok idomát és fekvését 
tekintjük; végre az élszöget egy különös szerrel, melyet 
szögmérőnek (Goniometer) hívunk, határozzuk meg (70, 
71, 72. §§. Ha az élszög már csupa szemmértékre is na
gyobb mint egy ép (cin rcchter Winkel) (az az 90 foknál), 
tompának (stumpfer); — ha kisebb, élesnek (schürfer) 
mondjuk (2. m'ntón csupa ép — a 14, 15. mintán .éles és 
tompa élszögek vannak).

15. §. Az élek megkülönböztetése. Az élek hason
lók vagy különbözük (gleich, ungleich) ; hasonlapúak vagy 
különlapúak (gleich, ungleichseitig).

Hasonlók, ha megegyez a fekvés és az élszög; ftüZön- 
bözök, — ha nem (1, 2, 6. mintán hasonló — 10, 11,19. m. 
különböző élek vannak).



Hasonlapûak, ha a lapok egyneműek; különlapúak, 
ha nem (20, 27. m. hasonlapú — 25, 32. mintán különla
púak is vannak).

16. §. Csúcsok. A csúcsoknál ötre figyelünk : a 
szamra, az azokat képző lapok- és élek számára s ugyan
azok minőségére.

17. §. A csúcsok megkülönböztetése. A csúcsok 
számát összeszámláljuk (1. mintának van 6, a 2.-nak 8 
csúcsa).

A csúcsban összejövő lapok és élek számát szintén 
összeszámítjuk (1. m. 4 lapú, 4 élű; 2. m. 3 lapú, 3 élű 
csúcsok vannak).

A lapok minősége szerint a csúcsok hasonlapûak 
vagy kÁllattlönlapúak (gleich, ungleichflächig) : miszerint a 
képző lapok egyneműek vagy nem (6, 10. m. hasonlapú — 
5, 8. m, különlapú csúcsok vannak).

Az élek minősége szerint a csúcsok hasonélilek vagy 
különélitek (gleich, ungleichkantig) : azokat egyenlő — 
ezeket különböző (15. §.) élek képezik (1. m. hasonélő csú
csok; a 14. m. a háromlapúak, hasonélűek — a hatlapúak 
külön élüek). — A különélűek részarányosak (symetrisch), 
ha a különböző hosszúságú élek, váltakozva egyenlők (14. 
m. a különélü csúcsok részarányosak, mert minden máso
dik egyenlő. A 19. m. a 4 lapú csúcsok közt van 6 rész
arányos. és 12 nem részarányos, hanem egyszerűen kü
lönélő).

Végre együtt véve az élek és lapok szerint a csúcsok 
hasonlók vagy különbözük (gleich ungleich); hasonlók, 
melyekben hasonló élek és lapok jönnek össze (1, 2. m,), 
különbözők, ha nem (18, 32. ??i.).

18. §. Tengelyek és közép-pont. Tengelyek (Axen) 
krystályban képzelt egyenes vonalok, melyek két ellen
fekvő egynemű részt kötnek össze, s egymással egy közös 
pontban találkoznak. E pont a középpont, melytől egy 
rendesen kiképződött kristálynak minden egynemű része 
hasonló távban van.

Minthogy pedig az egynemű részek, melyeket ten
gelyek által Összekötve gondolunk, csúcsok, élek vagy 
lapok lehetnek, vannak csúcstengelyek, éltengelyek és 



laptengelyek. (Ugyan azon fekvésű tengelyek, melyek az 
első mintánál csúcsokon mennek ki, tehát csúcstengelyek, 
a másodiknál lap-, a 13-nál él tengelyek.)

Az alább előforduló vázak mindenike fog a tengelyekről és a 
középpontról tiszta fogalmat, adni.

19. §. Tengelyek felosztása. A tengelyeknél ötre 
figyelünk : számra, a viszonylatos nagyságra, fekvésre, az 
egymás iránti hajlásra és azon helyre, melyen kijönnek a 
krystályon.

Számra nézve 3 vagy 4 tengelyű alakok vannak.
A nagyságra nézve vagy egyfélék a tengelyek, vagy 

két vagy háromfélék. (29. §.)
A fekvésre nézve egyik tengelyt (előadandó szabályok 

szerint) álló, a többit fekvő helyzetbe hozzuk. Az állót fö- 
a fekvőket melléktengelyeknek nevezzük.

Az egymásiránti hajlásra nézve azt tekintjük, hogy 
épszögeket képeznek-e vagy nem, s e szerint vannak ép
szöges és ferdeszöges tengelyek.

Végre azon helyre nézve, melyet a krystálvon össze
kötnek a tengelyek, egyfélék vagy másfélék. Egyfélék, ha 
c helyek hasonlók; másfélék, ha nem.

* 20. §. Egyszerű és összetett alakok. Valamely 
krystály alak egyszerű (einfach), ha csupa egynemű lapo
kat (12. §.) látunk rajta (1, 2, 9, 12. m.) 18, 20, 37. a. 48. 
ábra; összetett (zusammengesetzt), ha különneműeket is 
(4, 7, 18. w.) 29, 30, 44, 53. ábra. És pedig annyi egy
szerűből áll, a hányféle lapokat, különböztetünk meg rajta 
(a 29, 30, 44, 53. ábra, valamint a 8, 23. m. áll két egy
szerűből. 39, 42, 50. m. háromból).

Az összetett alakokat röviden combinátíónak vagy 
összalaklatnak is mondjuk, s az összalakulás által létre 

jött éleket összalakulási éleknek (Combinationskantc).
Minden összalaklatban ki lehet keresni az egysze

rűeket, melyeket a természet, ugyanazon egy középpont 
körül helyezve, de csak részben képezett ki, cs ezt az 
összalaklat elemzésének mondjuk (Entwickelung dér Com- 
bination).
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21. §. Övek (Zónák). A három s több egyszerű alak
ból álló combinátioknál a lap-övek fontosak. Egy öv vagy 
zóna alatt a krystálytanban oly három vagy több lap ősz- 
veségét értjük, melyek egymást csúpa cgyközes élekben 
metszik, s az ezen élek képezte vonal : az övvonal. Egy 
bizonyos övhöz tartozó három lap kozott a tengelyeken! 
táv tekintetében szoros viszony létezik, mit az övegyenlet 
által kifejeztetni, mely szerint, ha egy öv két lapjára nézve 
a középponttóli táv a tengelyen (a paraméter) ismerve van, 
azt minden ugyanazon övhöz tartozó (tautozonál) lapra 
nézve többé kevésbé tökéletesen meghatározhatjuk. Az 
övék ennél fogva különösen a többszámú összalaklatok
ban, a hol különféle alakok lapjai több irányban cgyközes 
keresztmetszeteket idéznek elő, lényeges segítséget nyúj
tanak azon alakok meghatározására, melyeket különben 
egyéb viszonyaiknál fogva nem ismerünk fel. Ez minden 
krystályrendszerre kihat.

* 22. §. Uralkodó-alárendelt alakok, középkrys
tály. Az összalaklatban rendesen némely lapok nagyob
bak, mások kisebbek; amazok képezik az uralkodó (vor- 
herrschend),’emezek az alárendelt (untergeordnet) alakot. 
(3, 5, 7, 8. 7?z.) Az uralkodó alakot fö vagy alapidonvnak 
is mondjuk (Grund- _______
form) 29,30,44,53. ~ ~
ábra. Ha egyikféle 
lapról sem lehet ál
lítani, hogy kiválik, ' 
az összalaklat kö
zépkrystályt képez 
(Mittelkrystall) (4. 
?72.) 23, 33. ábra. 33.
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23. §. Tompítás, élezés, hegyezés. Ha valami 
alaknak ele helyén lapot látunk, azt mondjuk az él el van 
tompítva (abgestumpft) 32. ábra. A tompítás ép vagy 
ferde (geradc oder schief) : épjia a tompító lap mind a két 

össze jövend ott 
laphoz egyenlő 
szögben hajlik 
32. ábra (8, 37. 
minta); ferde, ha 
az egyikkel na
gyobb, a másik
kal kisebbet ké
pez (18,50,5 7.m) 

Hasonlókép 
lehet a csúcst is 

tompítva 30. ábra; és a tompítás itt is ép vagy ferde. Ép, 
ha a tompító lap minden a csúcsba futó lappal egyenlő 
szöget képez 30. ábra (4, 5, 7. ?n.); ferde, ha nem (56. m).

* Ha a csúcsnak ferde tompító lapja ugyan e csúcs 
egy eléhez akként hajol, hogy ennek mindkét lapjával 
egyenlő szöget képez, azt mondjuk : hogy egyenesen van 
rajta; ha különböző szögeket képez : görbén van rajta. 
Ugyan így lehet a ferde tompító lap az alak egyik lapján 
is egyenesen vagy görbén. Egyenesen ha a sikszög (ebener 
Winkel) az idom lapján az összalakulásél mind a két vé
gén egyenlő; — ferdén, ha nem.

Ha az alapidom egy éle helyén két idegen lapot lá
tunk, az él élezve 
van (zugeschärft) 
40. m) 34. ábra.

A csúcs is le- 
t éZezve, ha 4 ösz- 
jövendett laphe- 
"■ két uj lap fog

éi. (22, 37. m) 
Hegyezve (zu- 
tzt) van a csúcs, ha helyébe egy más tompább csúcs 
lőtt ki. (8. m) 35. ábra.
- hegyező lapok vagy annyi, vagy félannyi számmal 

mint a főalak csúcsának lapjai, és ezen csúcsoknak 
'in vagy lapjain vannak.
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* 24. §. Jegyezés. A krystálytanban az’ alakokat 
rövid, de a lényeget magában foglaló jegyekkel szoktuk 
ellátni, melyek főleg az összalaklat leírásánál könnyű át- 
tekintetet szolgáltatnak.

E jegyekben kifejezzük az alak egy lapjának fekvé
sét a középpont körül az által, hogy meghatározzuk a 
távot, melyben a középponttól számítva a tengelyeket 
metszi; minthogy pedig az egyszerű alakoknál a lapoka 
középpont körül mind egyaránt helyezvék, következik, 
hogy az egy lapról nyert kifejezést az egész alakra lehet 
vonni.

A távot, melyben a közzépponttól kezdve érinti a 
lap a tengelyeket, vagy számmal fejezzük ki, és ennek 
értéke különösen csak erre az esetre szorítkozik, p. o. ha 
3 tengelyen egyenlő, és különösen 3 ujj, az arány lesz 

: 3 : 3; vagy betűkkel (mint a mathesisben), ha általános 
kifejezéseket akarunk nyerni; p. o. a : a : a. Ugyanazon 
betűk egyenlő távokat fejeznek ki.

A különféléket, ha nem sokszorzata valamelyiknek, 
más betűvel fejezzük ki, p. o. 3 : 3 : 4 = a : a : c, ha sok
szorzata valamelyiknek, megtartjuk ugyan azon betűt, 
elébe tévén (coefficicns gyanánt) azon számot, mely a sok- 
szorzast kifejezi p. o. 3 : 6 : 6, betűkben kifejezve lenne 

: la ; n. Fia valamelyik tengely ly el a lap egyközesen 
(parallel) megy, tehát végeden távban metszi, erre szintén 
(coefficicns gyanánt) a mathesis végtelcnsé^i jegyét eo 
asznaljuk p. o. <t ; a ; co a.

Vázakon a távokat közvetlen merhetjük, mintákon és valósá
gos krvstályokon nem; ezeknél ki kell számolni az által, hogy elébb 
az élszögeket szögmérővel megmérjük (70. §.) és bizonyos nmthema- 
tikai formulákba bevisszük, melyekből aztán a tengelyek hosszaságát 
ki lehet fejteni. Ali itt e számításoknak csak eredményeit adjuk elő,

* 25. §. Teljes, feles, negyedes alakok. Ha két. 
krystalyalakot összhasonlitva találjuk, hogy az egyiknél 
a lapok épen olyan távban metszik a tengelyeket mint a 
másiknál, de abban különböznek, hogy az egyiken kétszer 
annyi lap van például 8, míg a másikon 4, amazt teljes, 
emezt/cies alaknak mondjuk (vollflüchige oder holoödri- 
sche; halbflächige oder hemiëdrische Gcstalten) (1. m. 
teljes, 13. m. annak felese. Ha 4-szer annyi van mint a 
másikon, akkor is amaz teljes, de ez negyedes alak (viertel-
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flächige odor tetartoëdrische Gcstalt. Ez azonban ritkán 
adja elő magát.

* 26. §. Egyközes s nem egyközes lapu alakok. 
A teljes alakoknál mindig van leup-egyközüség (Flächen- 
parallelismus), azaz, ha egy lapjára fektetjük, felül egy 
avval cgyközesen menő lapot fogunk látni, mint az alsó
nak ellenlapját; a feleseknél nem mindig. Negyedes alakok 
ritkán fordulnak elő.

* 27. §. Zárt és nyílt alakok. Zárt alakok (geschlos- 
sene) azok, melyek a tort saját lapjaik által bírják bezárni; 
nyíltak (offene) a melyek nem; következéskép csak össza-
akúlva jöhetnek elő. (Az első 22. csupa zárt alak.)

28. §. Krystályrendszerek. Mind azon számtalan 
krystályalakot, mely a természetben előfordúl, 7 osztályba 
lehet sorozni, mit a 7 krystályrendszernek nevezünk 
(Krystallsystem). A rendszerek egymástól a tengelyek 
számára, viszonylatos hosszaságára és egymásiránti haj- 
lásra nézve különböznek (18, 19. §§.).

Valóságos kristályokon a tengelyeket nem kell rideg vona
loknak, hanem irányoknak tekinteni, melyekbe olykor egész vonal- 
pamat is mehet, ha tudnillik a lapok nem rendesen képzödvék 
ki. (§. 69.)

A tengelyek száma szerint a rendszerek kétfélék : 
hat 3 tengelyes és egy 4 tengelyes.

A viszonylatos hosszaság szerint 3 félék : 1 egyféle
tengelyű, 2 kétféle és 4 háromféle, tehát csupa különböző 
tengelyű rendszer.

A hajlás szerint kétfélék : épméretüek vagy ferde- 
méretűek (orthometriseh, klinometrisch) ; amazoknál csupa 
derékszögben álló, ezeknél hajló tengelyek is vannak.

29. §. A rendszerek sora. A rendszerek sorát a 
szabályosság foka szerint rendezzük, előre bocsátván azt, 
mely az alakok ki képződésében legtöbb részarányt (sym
metria) mutat, és következtetvén, mely hozzá c tekintet
ben legközelebb áll.

1. A szabályos rendszer.
2. A négy szöges rendszer.
3. A hat szöges rendszer.
4. A rh ombos rendszer.
5. Az egyhajlású rendszer.
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6. A k éthajlású rendszer.
7. A három hajlású rendszer.
29. §. A rendszerek 3 csoportja. A tengelyek szá

ma kevesebbet folyván be az alakok viszonyainak különb
ségére c sorozatnál, csak azok viszonylatos hosszaságára 
és°hajlására vagyunk tekintettel, s e részben a 7 rendszert 
3 csoportba vonhatjuk :

L Csoport. A szabályos rendszer.
II. Csoport. A négyszöges- és hatszöges rendszer.
III. Csoport. A rhombos-, egy-, két- és háromhaj

lású rendszer.
I. Csoport. Egyféle tengelyek. Ilyen rendszer csak 

egy van:a szabályos,ennek 3 egyenlő hosszaságú és csupa 
ép szögű tengelye van.

A vázhoz (7. §.) 3 egyenlő hosszaságú vesszőt veszünk s össze
kötjük úgy, hogy csupa épszöget képezzenek, az épszög mértékéül 
kétszer behajtott papírt lehet használni. Ha ez két tengely közé be
megy ügy, hogy mind a kettőt érinti, vagy velők cgykozes, a szög 
s így az ennek megfelelő zug is ép; ha nem megy be, vagy velők 
nem cgyközcs, ferde.

II. Csoport. Kétféle tengelyek. Ilyen rendszer van 
kettő : a négyszöges és a hatszöges.

A négyszöges rendszernek van 3 tengelye, ezek közül 
kettő egyenlő, a harmadik különböző. A szögek csupa 
épszögek.

A vázhoz készítünk először két egyenlő hosszaságú vesszőt, 
keresztbe kötjük, úgy, hogy épszöget képezzenek; aztán veszünk 
egy harmadik nagyobb vagy kisebb (csak egyenlő ne legyen) vesszőt 
s a kereszthez kötjük úgy, hogy mind a kettővel épszöget, képezzen.

A hatszöges rendszernek van 4 tengelye, ezek közül 
3 egyenlő, a negyedik különböző. Ezen utóbbi a három 
egyenlővel csupa épszöget, míg a 3 egyenlő egymással 
kivétel nélkül 60 foknyi szöget képez. A hatszöges rend
szer az által, hogy csak egyedül neki van 4 tengelye, míg 
a többi hat rendszernek 3, könnyen feltűnik.

A vázhoz veszünk 3 egyenlő hosszaságú vesszőt és egy külön
bözőt. Előbb a 3 egyenlőt kötjük össze úgy, hogy egy csillagot ké
pezzenek, melynek sugarai egymástól egyenlő távban állanak ; aztán 
hozzákötjük a negyediket úgy, hogy a csillag minden sugarától egyenlő 
távban legyen, mi akkor van, ha mindnyájával épszöget képez.
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III. Csoport. Háromféle tengelyek. Ilyen rendszer, 
van 4. Egyben csupa derékszögek vannak, a többi három
ban fokonként több és több ferde szög jelentkezik. Ide 
tartoznak : a rhombos-, az eyyhajlásu-, a két' és három- 
hajlású rendszer,

A rhombos rendszernek van 3 tengelye, melyek kosz- 
szaságra mind különböznek. A szögek csupa épek.

Veszünk három vesszőt, egyik legnagyobb, másik rövidebb, 
harmadik a legrövidebb. Előbb kettőt kötünk keresztbe épzugosan, 
aztán a kereszthez a harmadikat úgy, hogy mind a kettővel épszöget 
képezzen.

Az egy hajlású rendszernek van 3 tengelye, melyek 
hosszaságra mind különböznek. Két tengely egymással 
és a harmadik ezek egyikévei ép-; másikával ferde szöget 
képez.

A 3 vessző hosszasága épen olyan mint a rhombos rendszernél, 
még a két elsővel csinálandó kereszt is, csak a harmadikkal kell más
kép bánni : ezt úgy kötjük a kereszthez, hogy ennek egyik vesszejé
vel épszöget képezzen, a másikhoz hajoljon, tehát az egyik felen na
gyobb, a másikon kisebb szög képződjék, mint egy ép, és azért az 
épszögbe hajtott papír amott a hézagot ki nem tölti, itt be nem fér.

A kéthajlású rendszernek van 3Ztengelye, melyek 
hosszaságra mind különböznek. Két tengely egymással 
ép, — a harmadik mindkettőjükkel ferde szöget képez.

A 3 vessző hosszasága itt is olyan mint a rhombos és az egy-, 
hajlású rendszernél, sőt még a két elsővel csinálandó kereszt is; de 
a harmadik állításában különbség van : ezt úgy kötjük a kereszthez, 
hogy ennek mindkét vesszejéhez ferde szögben hajoljon. Ezen rend
szer alakjait mind eddig csak vegytennekben előállított sókon ta
pasztalták, ásványokon nem, innen sok ásványtani könyvben fel sem 
hozzák, csak 6 rendszerről tévén említést. Mi részletesen szintén 
nem fogunk tárgyalásába bocsátkozni, azért az egyhajlású rendszei 
leírása után, azonnal a háromhajlásúra térünk át.

A háromhajlású rendszernek van 3 tengelye, melyek 
hosszaságra, úgy szintén hajlásra nézve mind különböz
nek. Itt egy épszög sincs.

Ennek vázát készíteni legkönnyebb. Veszünk háromféle hosz- 
szaságú vesszőket, s összekötjük oly szabálytalanéi, hogy egy épzug 
se képződjék.

Önként értetődik (7. §.), hogy a tengelyvégeket minden váznál 
pamut- vagy szőr-fonallal egybe kell kötni, s így kaptunk mind a 7 
rendszerből egy-egy képviselni.
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I. Szabályos rendszer.
30. §. Jelleme. A szabályos 

(tcsserál) rendszer *) alakjai 3 irány
ban egyaránt vannak kiképződve; 
azaz,van 3 épszögű s egyenlő hosz- 
szaságú tengelyök. (29. §.) Ezek 
valamelyikét álló — a más kettőt 
fekvő — nevezetesen egyiket bal
jobb, másikat mellső-hátsó helyzet
be hozzuk. Az álló lesz a fo — a 
fekvők a mellék tenq elvek. (19. S.) 
(váz) 19. ábra.

Neve c rendszernek arra vo
natkozik, hogy alakjai a kiképző
désben több szabályosságot mutat
nak, mint a többié.

‘ 31. §. Alakjai. A szabályos 
rendszerben 13 egyszerű alak for
dul elő, melyeket a lapok száma 
szerint következő módon lehet meg
különböztetni :

1. Egy neme a Négyesnek
(Vierflächner, Tetraéder) (13. m.) 26. ábra.

2. Egy neme a Hatosnak (Sechsflächner 
(2. m.) IS. ábra.

3. Egy neme a Nyolczasnak (Achtfiächner, Octaöder)

, Hexaëder)

*) Das regulttre System. Monometric-System.
2
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4. Né°*y neme a tizenkettösöknek (Zwölfflächner, 
Dodekaéder) 6, 14, 15, 17. 7».) 21, 28, ábra,

5. Öt neme a huszonnégyeseknek (24-flachner, Iko- 
sitetraeder) (9, 10, 11, 16, 19. 7».) 22, 23, 24, ábra a kő
vetkező lapon.

6. Egy neme a negyvennyolczasnak (48-flachner, 
Tetrakontaoctaeder) (12. 7»..) 25. ábra a 22. lapon.

Az első három alak, valamint a tizenkettősek egyike 
egy a maga nemében, azoknál féleség nem fordul elő; 
ellenben a többiek több féleségben lehetnek kikepződve, 
annélkül azonban, hogy fajoknak jelleme elváltoznék.

A tizenkettösöknek 4 nemét a lapok idoma szerint 
különböztetjük meg : s így lesz 1) Rhombtizenkettős (6.7».) 
21. ábra. 2) Háromszögtizenkettős (14. ?».) 27. ábra a 26. 
lapon. 3) Deltoidtizenkettős (15.7».). 4) Ötszögtizenkcttős 
(17. wi.) 28. ábra.

A huszonnégy esek 5 nemé
ből csak kettőt lehet a lapidom 
szerint elnevezni s ez a Deltoid- 
huszonnégyes (9. t».) 24. ábra, 
meg a Trapeczoid 24-es (19. m.), 
a többit nem, minthogy a lapok 
mind a háromnál háromszögek 
(10,11,16.7».). Ezeken azt nézzük, 
hogy egy bizonyos számú lapcso
port az alakon hányszor fordul 
elő, s ezen két számot egymással 
sokszorozva képezzük a nevet. 24.
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Ha háromlapú csoport nyolczszor fordul elő (10. m.), 
azaz, egészben véve Nyolczashoz (1. ??i.) hasonlít az alak, 
csakhogy ennek egy lapja helyét 3-lapú csoport foglalja 
el, lesz a 3-szor 8 24-es (Dreimal-acht-vier-und-zwanzig- 
flächner). 23, ábra.

Ha 4-lapú csoport hatszor fordul elő, azaz, a Hatos
hoz (2. ???.) hasonlít az alak, csakhogy ennek egy-egy 
lapja helyét 4-lapú csoport foglalja el (11. m.), lesz a 4-szer 
6 24-es (4-mal 6-24-flächner). 22, ábra.

Ha végre 6-lapú csoport négyszer fordul elő (16. w.). 
azaz a Négyeshez (13. m.) hasonlít az alak, csakhogy 
ennek egy-egy lapja helyén hatlapú csoportot találunk, 
lesz a 6-szor 4 24-es (6-mal 4-24-flächner).

* 32. §. Teljes és feles alakok. A13 egyszerű alak
ból hatot lehet tekinteni, mint feles —és hetet, mint teljes 
idomokat. (24. §.)

Teljesek 1) a Hatos, 2) a Nyolczas, 3) a Ehombti- 
zenkettős, 4) Háromszornyolcz-huszonnégyes, 5) Négy- 
szer-hat-huszonnégycs, 6) Deltoid-huszonnégyes és 7) a 
Negyvennyolczas.

Felesek 1) a Négyes, 2) a Háromszög-tizenkcttős, 
3) Deltoid-tizcnkcttős, 4) Hatszornégy-huszonnégyes, 5) 
Ötszög-tizenkettős és 6) a Trapcczoid-huszonnégycs.

Ezen felesek kétfélék : hajolt lapúak vagy eyyközcs 
lapítok (geneigtilächige, parallelflächige). ' Hajolt la pú 
az első négy, mert ezeknél nem találunk egyközcsen menő 
ellenlapot (25. §.); cgyközcs lapú a két utolsó, mert 
ezeknél egyközcsen menő ellenlapok vannak.
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A krystályok összalaklatain (20. §.) soha sem jőnek 
a hajolt felesek az egyközes lapúakkal össze, nemcsak eb
ben, de a következő rendszerekben sem.

33. §. Leírása a szabályos teljes alakoknak.
1. A Iíatos (koczka, Hexaëder) 

(2. m.) 18. ábra egy 6 épnégyszög 
környezte alak. Van 12 egyenlő éle 
és 8 egyenlő 3-lapú csúcsa. Az élszög 
90° (fok). A tengelyek a lapok kö
zepén mennek ki. (Folpát, Kő-só, 
Ólomkéneg, Boracit.)

2. A Nyolczas (Octaëder). (1. 
ín.) 20. ábra egy 8 egyenoldalú há
romszög környezte alak. Van 12 
egyenlő éle és 6 egyenlő 4-Iapú
csúcsa, Az élszög 109” 28z. A tengelyek a csúcsokon men
nek ki. (Timsó, SpineiI, Magnes-vasércz.)

3. >1 RhombtizenkettosQo.m.) 21. ábra egy 12 egyenlő 
rhomblap környezte alak. Van 24 egyenlő éle. Az élszög 
120°. Csúcsai kétfélék : 6 négylapú octaëderféle (mert 
úgy feküsznek mint az Octacdernél), 8 háromlapú hexaö- 
derféle.

18.

A tengelyek az octaöderféle csúcsokon mennek ki«» 
(Gránát, Boracit, Cuprit.)

4. A Háromszor-nyolcz-liuszonnógyes (Triakisoctaë- 
der) (10. w.) 23. ábra a köv. lapon egy 24 egyenszárú 
háromszög környezte alak, melynek általános idoma az 
Octaëderé és Rhombtizenkettősé között ingadoz, de úgy
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liogy mindig az előbbinek az elei vannak jobban kiválva. 
Élei kétfélék : 12 hosszabb octaederféle és 24 rövidebb, 
melyek a hexaëderféle csúcsokat összekötik az octaëder- 
f élekkel. Csúcsai is kétfélék : 6 nyolczlapú octaederféle, 
és 8 háromlapú hexacderféle.

* Az élszögek változók; krystályokon c tekintetben 
3-féle 3-szor 8 huszonnégyest ismerünk :

A hosszabb élek szöge a rövidebbeké.
Az egyiknél 129°31'
A másiknál 141° 3'

162°39'
152°41z

A harmadiknál 158°28' 142° 8'
A tengelyek a nyolczlapú csúcsokon mennek ki. 

(Folpát, Veresrézércz, Ólomfény.)
5. A Négy szer-hat-huszonnégyes (Tetrakishexaëder) 

(11. m.) 22. ábra egy 24 egyenszárú háromszög környezte 
alak, melynek általános idoma a Hexaëderé és a Rhomb- 
tizenkettősé között ingadoz, de úgy hogy mindig a He- 
xaeder élei válnak ki jobban. Élei kétfélék : 12 hosszabb 
hexaëderféle és 24 rövidebb, melyek az octaederféle csú
csokból mennek a hexaëderfélékbe. Csúcsai is kétfélék : 6 
négylapú octaederféle és 8 hatlapú hexacderféle.

* Az élszögek változók; krystályokon e tekintetben 
ötféle négyszer-hat-huszonnégycst ismerünk. Gyakrabban 
3 jő elő.

A hosszabb élek szöge
Az elsőnél 157°23'
A másiknál 143° 8'
A harmadiknál 126°52'

a rövidebbeké.
133°49'
143° 8'
154° 9'
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A tengelyek a négylapú csúcsokon mennek ki. (Föl- 
pút, Arany.) 

6. A Deltoid-husszonnégyes 
(Ikositetraëder) (9. ?n.) 24. ábra 
egy 24 deltoid környezte alak, 
melynél az általános idom az Ok
taéder és Hexacder között oszlik 
meg, a nélkül hogy az egyik vagy 
a másik élei túlsúlyra vergődné
nek. Az élek kétfélék : hosszabbak 
és rövidebbek. A hosszabbak az
octaëderféle csúcsokból mennek a 
középkrystályféle csúcsokba; a rö
videbbek a hexaederfélékből szin- 
tén azokba. Csúcsai 3-félék : 6 négylapú egyenélü, octaö- 
derféle; 8 háromlapú hexacderféle ; és 12 négylapú rész
arányos (17. §.), melyek úgy feküsznek, mint a közép- 
krystály, csúcsai 21. §.

* Elszögei változók; e tekintetben a krystályokon 
többféle Deltoidhuszonnégyest ismerünk. Gyakrabban 
kettő fordul elő.

hosszabb élek szöge 
.z egyiken 131°49' 
L másikon 144°54'

a rövidebbeké.
146°27'
129°31'

* Amazt több Mineralog különösen Leuckoödernek; 
— emezt Leucitoidnak is nevezi.

A tengelyek a 4-lapú egyenélü csúcsokban végződ
nek. (Leucit, Analcim, Gránát.)

25.

7. A Negyvennyolczas (Hc- 
xakisoctacder, Tetrakontaoctac- 
der) (12. w.) 25. ábra egy 48 kü- 
lönoldalú háromszög környezte 
alak, melynek általános idoma 
mind a többi teljes alaké között 
ingadozhat ; azonban a lapok leg
gyakrabban vagy nyolczával 6 
csoportban, vagy hátával 8 cso
portban, vagy négyével is 12 cso
portban egyesülve tűnnek ki. Elei 
háromfélék : leghosszabbak, kö-
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zépsők és legrövidebbek. A leghosszabbak és középsők az 
octacderféle csúcsokból mennek ki, azok a hexaëder- ezek 
a középkrystályféle csúcsokba; a legrövidebbek a hexac- 
derfélc csúcsokból a középkrystályfélékbe. — Csúcsai 
szintén háromfélék : 6 nyolczlapú octaederféle; 8 hatlapú 
hexaederféle és 12 négylapú középkrystálycsúcsféle.

Az élszögek változók, e tekintetben a krystályokon 
eddig hatféle 48-ast ismerünk. Gyakrabban hárommal 
találkozunk.

A leghosszabb élek szöge. a középsőké a legrövidebbeké 
Az egyiken 158°12' 149° 0z 158°13'
A másikon 162°15' 154°47' 144° 3'
A harmadikon 166°57z 152° 7' 140° 9Z

A tengelyek a nyolczlapú csúcsokat kötik össze 
(Gyémánt, Folpát, Gránát).

* 34. §. Származtatása és jegyezése a Î teljes 
alaknak. A 7 teljes alak egymással szoros kapcsolatban 
van, úgy, hogy egyiket lehet a másikból egyszerűen szár
maztatni, ha lapokat rakunk reá, melyek mind a 7 alaknál 
más-más távban metszik a tengelyeket. E távok arányán 
alapszik a jegyezés. (23. §.) Törzsidomúi (Grund- oder 
Stammform) lehetne bármelyiket venni, mi az Octaëdert 
választjuk s a többinek jegyét reá fogjuk vonzani.

1. Az Octa'édernél egy-egy lap a három tengelyt a 
középponttól számítva egyenlő távban metszi, azért az 
arányt ugyanazon betűvel fejezzük ki, s jegye a .- a : a; 
vagy számban 1:1:1.

Erről meggyőződhetünk a vázon, minthogy a középponthoz 
vesszőcskével is hozzáférünk, s a három távot egymással összeha
sonlíthatjuk.

2. A Hexaëder származik az Octaöderből, ha ennek 
csúcsára lapot úgy teszünk, hogy a más két tengelylyel 
egy közcsen menjen. Az első tengelyen megmarad az Oc- 
taöder-lap távja (a); a más kettőn végtelcnszer akkora 
lesz; azért jegye a : co a : oo a.

Legjobban feltűnik, ha az Octaëdert (1. ?n.) és a Hexaédert 
(2. m.) egymás mellé állítjuk tengelyeik szerint, és gondolatban az 
Octaederre rakjuk a Tlexaëder 6 lapját. Úgy szintén, ha a második 
mintán a tengelyek helyén vesszőcskéket dugunk keresztül s egy
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más vesszőcskét a Hexaöder lapjára teszünk. Ez egy tengelyt érint, 
a többivel egyközesen megy.

3. A Rhombtizenkettös származik az Octaederből : ha 
ennek élére lapot teszünk, úgy, hogy a harmadik tengely- 
lyel egyközesen menjen. Két tengelyen a táv olyan mint 
az Octaëdernél (a : a) a harmadikon végtelen : azért 
jegye a : a : co a.

Az Octaëder (1. m.) a tengelyek szerint egyaránt állítva a 
Rhombtizenkettös (6. wi.) mellé, legkönnyebben mutatja e viszonyt. 
Úgy szintén, ha a tengelyeket a 6. mintán keresztüldugjuk, s egy 
rliomblapra vesszőcskét teszünk, avval két tengelyt el lehet érni 
egyenlő távban, de a harmadikhoz semmi hajlást sem veszünk észre.

4. A Háromszor nyolez huszonnégy es származik az 
Octaederből : ha ennek élére lapot teszünk, úgy, hogy a 
harmadik tengelyt nagyobb, de oly távban érintse, mely 
amazoknak sokszorzata. E táv krystályokon %- vagy 2- 
vagy 3-szor s betűvel kifejezve m-szer akkora. Két ten
gelyen tehát megmarad az Octaëder távja (a : a), a har
madikon m-szer akkora; azért jegye a : a : ma.

Az m változó értéke szerint változnak az élszögek 
is. (33. §.)

1. és 10. minta tengely-arányosan egymás mellé állítva e vi
szonyt kimutatja főleg tisztán akkor, ha a 10. mintán keresztül fács- 
kákat dugunk a csúcsokon. Ekkor valamelyik lapra vesszőcskét téve 
láthatjuk, hogy ez két tengelyt megérint, a harmadikat pedig két
szer akkora távban érintené, mert a 10. mintán m = 2.

5. A Deltoidhuszonnégyes származik az Octaederből: 
ha ennek lapjára fektetünk lapot, úgy, hogy a más két 
tengelyt egyenlő nagyobb, de oly távban érintse, mely az 
elsőnek sokszorzata. E táv (krystályokon 2-szer vagy 
3-szor) m-szer akkora. Egy tengelyen tehát megmarad az 
Octaöder távja (a), a másik kettőn egyenlően (m-szer) van 
nagyobbítva, azért jegye a : ma : ma.

Változván m értéke, változnak az élszögek is. A 
Leucitoöderen m = 2; a Leucitoidon m = 3.

A 9. mintán m = 2. Tengelyekül fácskákat átdugva és úgy 
bánva, mint az döbbeni esetekben, a viszony érthetőbbé válik.

6. A Négyszer hat huszonnégyes származik az Octac- 
derből : ha ennek élére fektetünk lapot úgy, hogy a 
második tengelyt nagyobb, de sokszorzatos (multiplus) 
távban érintse, a harmadikkal egyközesen menjen. Egy
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tengelyen tehát megmarad az Octacder-táv (a), másikon 
?n-szer akkora (kristályokon %-, 2-, 3-szor), a harmadi
kon végtelen; azért jegye a : ma : eo a.

A mint m értéke változik, változnak az élszögek is.
A 11. mintán m = 2. Ezen is fatengelyeket kell átdugni s az 

Octaëder melló állítva, tanulni.
7. A Negyvennyolezas származik az Oktaéderből : ha 

ennek lapjára fektetünk lapot úgy, hogy a második ten
gelyt nagyobb, de sokszorzatos, a harmadikat még 
nagyobb, de szintén sokszorzatos távban érintse. Egyik 
tengelyen tehát megmarad az Octaöder távja (a), a más 
kettőn ennek sokszorzata van ugyan, de különböző fok
ban, azért az egyiket (a nagyobbikat) 7?i-szer, a másikat 
n-szer akkorának mondjuk. (Kristályokon az : n = 
3 : vagy 4:2; vagy 5 : %.) Jegye a : ma : na.

Változván (m : n) értéke, változnak az élszögek is.
A 12. mintán tengelyekül vesszőcskék átdugandók, s így, ha 

egy lapjára vesszőt fektetünk, ez az egyik tengelyt érinti, a másodi
kat 3-szor, a harmadikat másfélszer (3/s) akkora távban metszi, 
mert a mintán m : n = 3 : 3/a.

E jegyek a hosszabbak s lehet így is használni; lehet 
azonban belőtök rövidebbeket csinálni az által, hogy az Oc
taöder távarányát első betűje szerint O-nak nevezzük s a 
többi 6 alaknál azt, mit a három (a : a : a) -n kivül talá
lunk, az O mellé Írjuk. így lesz :

1. A Nyolczas jegye
2. A Hatos jegye
3. A Rhombtizenkettősé
4. A 3-szor 8 huszonnégyesé
5. A Deltoidhuszonnégyesé
6. A4-szer 6 huszonnégyesé
7. A Negyvennyolczasé
35. §. Leírása a szabályos feles alakoknak.
1. A Négyes (Tetraéder) (13. minta) 26. ábra a köv. 

lapon egy 4 cgyenoldalú háromszög környezte alak. Van 
6 hasonló éle, és 4 hasonló csúcsa.

Az élszögek 70°32z.
A tengelyek a szemközt fekvő élek közepén mennek 

ki (Fakó-ércz, Boracit, Kelvin).
2. A Háromszögtizenkettös (Trigondodekaöder) (14. 

m.) 27. ábra egy 12 egyenszárú háromszög környezte alak,
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melynek általános idoma a Tetraéderre meg a Hexaöderre 
emlékeztet, de úgy hogy mindig a tetraöderféle elek a 
kiválók. Elei kétfélék : 6 hosszabb tetraéderféle és 12 
rovidebb. Csúcsai is kétfélék : 4 hatlapú tetraöderféle és 
4 háromlapú.

Az élszögek változók s e tekintetben a krystályokon 
kétféle Háromszögtizenkettőst ismerünk.

-1 hosszabb élek szöge
Egyiknél 109°28z
A másiknál 129°31z

a rövidebbeké, 
146°27z 
129°31z.

A tengelyek a hosszabb tetraöderféle éleken mennek 
ki. (Fakóércz, Kovabismut.)

3. A Ddtoidtizenkettös (Deltoiddodekaöder (15. m.) 
12 deltoid által van környezve; idoma általában a Tetraé
deré és a Hexaöderé között lebeg, de egyiké sem vergő
dik túlsúlyra. Elei kétfélék : hoszabbak és rövidebbek, 
mindketten az octaöderféle csúcsokban jönnek össze, csak 
hogy a hosszabbak a tetraöderféle csúcsokból — a rövi
debbek, a háromlapú tompábbakból mennek oda. Csúcsai 
3-félék : 6 négylapú octaöderféle, 4 háromlapú hegyesebb 
tetraöderféle és más 4 háromlapú tompább.

Mindeddig csak egyféle deltoidtizenkettőst isme
rünk krystályokon, ennél

a hosszabb élek szöge a rövidebbeké
82°10z 162°39z.

A tengelyek az oktaöderféle csúcsokat kötik össze 
(Tetraedrit).
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4. A hatszor négy huszonnégyes (Hcxakistetraëder) 
(16. m.) 24 különoldalú háromszög által van környezve; 
idoma általában vagy az imént leirt három feles alakhoz, 
vagy a Rhombtizenkettőshöz, a Hexaëderhez vagy négy- 
szerhathuszonnégyeshez közeledik, leggyakrabban azon
ban négyével csoportúivák a lapok. Elei 3-félék : lcghosz- 
szabbak, középsők és legrövidebbek. A leghosszabbak a 
tetraëderfélc csúcsokból mennek a hatlapú tompábbakba; 
a középsők szintén a tetracderfélékből az octaëderfélékbe ; 
a legrövidebbek az octaederfélékből a hatlapú tompábbak
ba. Csúcsai szintén háromfélék : 6 négylapú octaëderféle, 
4 hatlapú hegyesebb tetraëderféle és 4 hatlapú tompább.

Az élszögek változók ; mindeddig krystályokon 
kétféle 6-szor 4 huszonnégyest ismerünk.

a legrövidebbeké. 
158°13z 
152°20z.

/1 leghosszabb élek szöge a középsőké
Egyiknél 158°13' 110°55z
Másiknál 152r,20' 122°53z

A tengelyek az octacderfélc csúcsokat kötik össze. 
(Gyémánt, Boracit.)

5. Az Ötszögtizenkettös (Pcnta- 
gondodekaeder) (17. m.) 28. ábra 12 
Ötszög által környeztetik ; általános 
idoma a Hexaöder és a Rhombtizen- 
kettős közt ingadoz, de egyiknek 
élei sem vergődnek túlsúlyra. Elei 
kétfélék : 6 hosszabb (ritkán rövi- 
debb) a háromlapú különélő csúcso
kat egymással — és 24 rövidebb a 
hexaëderféle csúcsokat a háromlapú 
különélüekkel köti össze. Csúcsai is kétfélék : 8 háromlapú 
hasonélü hexaëderfélc és 12 háromlapú különélü.

Az élszögek változók, krystályokon eddig 3-féle öt- 
szögtizenkettőst ismerünk :

a rövidebbékké
118°41z
117°29z
113°35z.

A 6 hosszabb él szöge
Egyiknél 106°16z
Másiknál 112"37z
Harmadiknál 126°52'

A tengelyek a 6 hosszabb (ritkán rövidebb) élek kö
zepén mennek ki. (Pyrit, Fény kobalt.)
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6. A Trapeczoid-liuszonnégyes (Diakisdodckaeder) 
(19. ?».) 24 trapcczoidlap által van környezve; általános 
idoma több alakra, de közönségesen valamely pentagon- 
tizenkettősre emlékeztet. Elei 3-félék : leghosszabbak, 
középsők és legrövidebbek, s ezek mind a négylapú kü
lönéld csúcsokban jönnek össze, csak hogy a leghosszab
bak és legrövidebbek az octacderfélc — a középsők a he- 
xaëderfélc csúcsokból mennek oda. Csúcsai is háromfélék: 
6 négylapú részarányos octacderféle, 8 háromlapú liason- 
élú hexaederféle és 12 négylapú különéld.

Az élszögek változók, krystályokon eddig 3-féle 
Trapeczoidhuszonnégycst ismerünk.

A leghosszabb élek szöge a középsőké a legrövidebbeké.
Egyiken 149° 0z
Másikon 154°47'
Harmadikon 160°32'

141°47z 115°23z
131°49z 128ft15z
131° 5Z 118”59z.

A tengelyek az octaëderféle csúcsokat kötik össze. 
(Pyrit, Fénykobált.)

* 36. §. Származtatása és jegyezése a 6 feles 
alakúak. A teljes alakok közül kettőnek, a Hatos- és 
Rhombtizenkettősnek nincs felese ; négynek ; a Nyolczas 
— a 3-szor 8 huszonnégyes — Deltoidhuszonnégycs — 
és 4-szer 6 huszonnégyesnek van egy-egy; s egynek : a 
Negyvennyolczasnak kettő.

1. A Négyes (13. ni.) feles idoma a Nyolczasnak. 
(1. ni.) Úgy lehet tekinteni mint Octaödert, mely lapjai
nak feles számával van kiképződve.
Származik belőle, ha lapjait válta
kozva (azaz, minden másodikat) nö
vesztjük mindaddig, míg a növök 
magok zárják be a tért 77. ábra. 
Jegye az Octaëderé elosztva 2 ál
tal Q . — Minthogy pedig az Oc

2 
taedernek kétszer 4 lapja van, abból 
két Tetraéder származhatik, melyek 
egymástól állásban különböznek, mit 
természetesen csak akkor észrevenni, ha valami összalak
laton mind a kettő van kiképződve. A második vagyis 
ellentetraëder az elsőnek 4 csúcsát tompítja el, tehát felső
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éle, ennek a felső élével keresztállásban van. Ezen különb
ség kifejezésére jegye elé (—) minust teszünk s e két

O 0Tetraéder lesz : - ;-----2 2
2. A Háromszög tizenkettes (14. 7?i.) felese a Deltoid- 

huszonnégycsnek (9. w.). Származik belőle : ha az octaö- 
derlapnak megfelelő háromlapú csoportokat váltakozva 
növesztjük mindaddig, míg a tért a növök magok zárják 
be. Jegye a Deltoidhuszonnégycsé elosztva 2 által —-— 
(a 14. mintában m = 2, tehát -9~ )• A Deltoidhuszon- 
négyesből is két feles idom származhatik ; ha összalaklat
ban mind a kettő ki lenne képződve, a második jegye elé 
szintén minust kellene tenni s lenne —-—; — —9 -

3. A Deltoidtizenkettüs (15. w.) felese a Háromszor- 
nyolczhuszonnégycsnek (10. 7».). Származik belőle, ha az 
octacderlapnak megfelelő 3-lapú csoportokat váltakozva 
növesztjük mindaddig, míg a tért a növök magok zárják 
be. Jegye a 3-szor 8 huszonnégyesé elosztva 2 által-----
(15. 7)i. m = % tehát —

Itt is képzelhető két feles idom, melyek, ha valami 
Összalaklatban együtt lennének kiképződve, állásban kü
lönböznének, jegyök lenne —— ; — ? .

4. A hatszor négy liuszonnégyes (16. w.) hajoltlapú
felese a negyvennyolczasnak. (12. m.) Származik belőle : 
ha az octaëder-lapnak megfelelő hatlapú csoportokat vál
takozva növesztjük addig, míg a tért a növök magok zár- 
ják be; , , , „ „ , mOn

Jegye a negyvcnnyolczasc elosztva 2 áltál —-—. 
(16. mintában

Itt is képzelhető két az állásban különböző feles 
alak. Ha együtt jönnének az összalaklatban elő, jegyök 
, mOn mOnlenne------;-----------.

2 .. 2
5. Az Ötszögtizenkcttös. (17. ??i.) felese a négyszer 

hat huszonnégyesnek. (11. in.) Származik, ha ennek lap-
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jait váltakozva növesztjük, míg a tért a növök magok 
zárják be. n

u T . T »ni mOoo f 20oo \Jegye a teljese, felezve -— I a 17. w. — 1.
A teljes idom itt is lehet két felesben kiképződve, 

melyek csak állásban különböznek egymástól, s az ossz- 
alaklatban íegyok lenne------- : — -------- .

* 2 2
6. Trapeczoidhuszonnégyes (19. ni.) cgyközcslapú 

felese a Negyvennyolczasnak (20. ?n.). Származik belőle : 
ha azon két lapot, mely a négyszer hat huszonnégyes 
egy-egy lapjaként fekszik, párosán váltakozva növeszt
jük, míg a tért a növök magok zárják be. rmOn"l

Jegye a teljesé felezve és zárjelek közé téve I I. 
hogy így megkülönböztessük a 48-as hajoltlapú felesétől, 
a Hatszornégyhuszonnégyestől (a 19 mintán

Két feles itt is képzelhető, s ha összalaklatban együtt 
lépnének fel, csak az állásban különböznének, ezért lenne 
jegyök

A váltakozva növés felfogásán könnyítendők, a teljes alakon 
egyik lapra keresztet csinálunk, szomszédjára nem, s ezt folytatjuk 
míg fele száma a lapoknak vagy lapcsoportoknak jegyezve van, fele 
nincs. Ha a jegyzetteket a nem jegyzettek fölött csúcsba nőni kép
zeljük, meg lesz a feles idom. — Második mód könnyíteni az : hogy 
a feles alakok mintájára felrajzoljuk a megfelelő teljesnek feles szá
mú lapjait; p. o. a 4-esre az Octacder 4 lapját úgy, hogy minden 
tetra’éderlapra egy octaëderlap jőjön, melynek három csúcsa ott 
fekszik, hol a tengelyek a tetraöderélek közepén kijönnek stb.

37. §. Tompítás, élezés, hegyezés. A szabályos 
rendszer alakjai nem mindig jönnek úgy elő miként leír
tuk, gyakran találjuk részeiket tompítva 32. ábra, élezve
34. álra, vagy hegyezve 35. álra (3,4,6,7,8,18. ?zi.) (23. §.)

32. 34. 35.



E változtatás nem véletlen, annak bizonyos szabá
lyok szerint kell történnie, mert az alaknak hasonló részein 
mindig ugyanazon módon ismétlődik. (A 3. m. a csúcsok, a
7. mintán csak a háromlapú csúcsok vannak eltompítva.)

♦Ha összeszámláljuk az egynemű változtató lapokat, 
azt találjuk, hogy a szabályos alakok lapjaival számra sőt 
még fekvésre nézve is mindig megegyeznek. A változtató 
lapok tehát nem egyebek mint egyszerű alakok, az ural
kodó idommal Összalakulva (combinálva) (20, 22. §§.).

* 38. §. Az összalaklatok elemzése. Valamely alak 
rendesen kiválik, s e szerint jellemezzük az egész összalak- 
latot. Teljesek közt az Octaöder, Hcxacder és Rhombti- 
zenkettős ; a felesek között a Tetraéder és ritkábban az 
Ötszögtizenkcttős szokott uralkodó lenni, s az összalaklat: 
hexaödernemű, tetraedernemű s. t. b.

Mielőtt az elemzéshez fogunk, szükség az alakot a 
tengelyek szerint állítani (30. §.), és szem előtt tartani :

a) Hogy az összalakúlt egyszerű idomoknak 
tengelyeik közösek; tehát az egynemű lapok úgy van
nak a középpont körül helyezve, s az élszögek olyanok, 
mint az önálló egyszerű idomon.

b) Hogy az ossz alakúit idomoknak minden 
lapja ki van ugyan — de csak részben köződvc, s 
c miatt az alakok meghatározásánál nem bízhatjuk ma
gunkat a lapok idomára, hanem azok számára és fek
vésére.

Ezek után összekeressük sorban az egynemű lapokat : 
1. Négy egynemű lap a Tetraéder — 31. ábra a kö

vetkező lapon,
2. Hat egynemű lap a Hexaeder coOoo 33, ábra 

a köv. lapon, (5, 18. ???.)
3. Nyolcz egynömü lap az Octaéder 0 29. ábra 

a köv. lapon. (7. ni.)
4. 12 egynemű lap valamely tizenkettes.
Ennek 4 neme van. Kettőnél lap-egyközüség van ; 

kettőnél nincs. Ha találtunk, úgy
a) Rhombtizenkettős coO, — ha a tengelyek csúcso

kon mennek ki 32, ábra az előbbi lapon ; (8. ni.)
b) az Ötszögtizenkettős —, — ha éleken 33. ábra.
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Ha nem találtunk egyközes lapokat, úgy
K „ mOm , . ,a) a Haromszogtizenkettos —-—, — ha a tengelyek

éleken mennek ki; q
b) a Deltoidtizenkcttős ——, — ha csúcsokon.
5. 24 egynemű lap valamely huszonnégyes.
Ennek öt neme van. Négynél lap-egyközüség van, 

egynél nincs.
Ha találunk egyközes lapokat, úgy
a) a Háromszornyolczhuszonnégyes inO. — midőn 

az octaëderféle csúcsok 8 lapúak;
b) a Deltoid 24-es mOm, — midőn 4-lapúak, és az 

octaëderlapnak lap telel meg, a hexaëderféle csúcsok pedig 
3-lapúak 35. ábra az előbbi lapon;

c) a 4-szer 6 huszonnégyes mOco, — midőn az oc- 
taöderféle csúcsok 4-lapuak, de az octaëderlapnak él felel 
meg és a hexacdercsúcsok 6 lapúak 34. ábra a 12. lapon;

d) a Trapeczoid 24-es ~ midőn az octaë-
derféle csúcsok 3-lapúak, de különélnek.

ooO. mOn. ooO. wiOw.
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Ha nem találunk egyközes lapokat, úgy a 
6-szor 4 huszonnégyes —-—.

6. 48 egynemű lap a Negyvennyolczas.

A szabályos rendszerben krystályodó ásványok és ne
hány vegy készítmények.

A) Ásványok.
a.) Fém- vag y fúlf é mfen y ü 

ásványok.
Tetraéder-alakúak.

Tetraëdrit Sphalerit
Tennantit

Galenit
Pyrit 
Ulhnannit

Gersdorflit
Sphalerit 
Perowskit

Oktaéder-alakúak.
Ezüst Franklinit
Argentit Hauerit
Smaltit Gersdorflit
Kobaltin Arany
Linnéit Platina
Tctra'edrit Galenit
Réz Pyrit
Cuprit Clausthalit
Chromit Tennantit
Magnetit Sphalerit

llhvmblizcnkettösben.
Argentit Amalgam
Smaltin Galenit
Tetraedrit Pyrit
Cuprit Sphalerit
Magnetit

Hexa'éderben.

p) Kókinézésú ásványok. 
Tetraéder-alakúak.

Boráéit lEulytin
Kelvin

Oktaéder-alakúak.
Arsenit Gahnit
Timsó Automolit
Chlorezüst Glottalit
Ceylanit Periklas
Fluorit Pyrochlor
Cuprit Spinell
Gyémánt Pleonast
Dysluit

Hexa'éderben.
Analcim Fluorit
Bromezüst Gyémánt
Chlorezüst • Pharmakosiderit
Jodezüst Kősó
Boráéit Y ttrocerit

Argentit
Smaltin 
Cobaltin 
Cupri t 
llauerit 
Grünauit

Ulhnannit 
Erubescit 
Galenit 
Pyrit
Perowskit

Deltoidhuszonnégyesben.
Szalmiak 1 Analcim
Leucit 1 Gránátok

lihombtizenkettösben.

Ötszögtizenkcttusben.
Pyrit I Cobaltin

Deltoidhuszonnégycsben.
Pyrit I Cobaltin

Többfélekép összalakulva.
Cobaltin | Smaltin

Szabó Jósa. Ásványtan.

Lazurit
Eulytin 
Sodalit
Pleonast

Gyémánt 
Gránátok 
llaüyn 
Ittnerit

Tóbbfélekép összalakulva.
Timsó 
Analcim 
Boráéit 
Fluorit

Gyémánt 
Gránát 
Rhodicit 
Sodalit

3
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B) Vegykêszitniênyck.
Ólom
Pbosphor 
Magnesiumoxyd 
Fluorkalium 
Fluornátrium

Cblorkálium
Bromkálium 
Bromnátrium 
Kaliumplatin- 

cblorid

Cyankálium
Cyanczüstká- 

liuni
Salétromsavas 

baryt
Salétromsavas 

strontián

Salétromsavas 
ólomoxyd

Chlorsavas 
nátron 

Bromsavas 
nátron

Kámfor

II. Négyszöges rendszer.
39. A négyszöges (tötragonál, pyramidál) rend

szer'*) alakjai 3 épszöges irányban vannak kétfélekép ki
képződve; azaz van 3 épszöges tengelyök, melyek közül 
2 egyenlő, a harmadik különböző (30. §. Váz.). A külön
böző álló helyzetbejön s lesz a főtengely; ennek vég
pontjait sarknak, az azokból kifutó éleket sarkélek
nek, s az oda eső csúcsokat sark csúcsoknak mondjuk. 
Az egyenlő két tengely fekvő helyzetbe jön, nevezetesen 
az egyik bal-jobb. a másik mellső-hátsóba, s lesznek a 
melléktengely c k. Az ezek között fekvő vonalakat köz
bülső tengelyeknek mondhatni. A két melléktcnge- 
lyen átmenő sík az ally; mind a két a főtengelyen és 
egyik meg másik melléktengelyen átmenő sík első ren
dű főmetszet, s mind a két a főtengelyen meg valamelyik 
közbülső tengelyen átmenő sík másod rendű főmetszet.

Neve arra vonatkozik, hogy a melléktengelyek vé
geit összekötő élek vagy vonalok épnégyszöget (Quadrat) 
képeznek.

40. §. A négyszöges rendszer alakjai :
1. A négy szöges Pyrami sok (3 faja).
2. A nyolczoldalu Pyramis.
3. Az Ek-idom vagy Sp he nőid.
4. A S á n t a vagy S k a 1 e n o c d e r.
5. A négyszöges Trapczoöder (legalább mint 

1 ehetséges idom).
6. A négyoldalú Oszlopok (3 faja).
7. A nyo 1 czoldalu Oszlop.
8. A Vég lap ok.
* Ezek közül az 5 első zárt, a 3 utolsó nyílt alak,

*) Das tetragonale — pyramidale Systein. Mohs. Das vierglied- 
rige oder zwei-und cinaxigeSystem. IPem. Dimetric System. Dana«
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tehát csak másokkal összalakulva jöhetnek elő. (26. §.) A 
zárt alakok közt teljesek és felesek vannak. (24. §.) Telje
sek : két faja a négyszöges Pyramisoknak és a nyolczol- 
dalu Pyramis; felesek: a négyszöges Pyramisok harma
dik faja, az Ék- és Sántaidom.

41. § Leírása a négyszöges alakoknak :
1. A négyszöges Pyramisok (dic tctragonale oder 

gleichschenkliche vierseitige Pyramide) 8 egvenszáru há
romszög környezte alakok (21. ??i.) 48. ábra. Csúcsaik 
kétfélék : 2 végcsúcs, a főtengely felső ,alsó végén, és 4 
oldalcsúcs a melléktcngelyek végein. — Éleik szintén két
félék : 8 vég-él, melyek a végcsú
csokból az oldalcsúcsokba — és 4 
oldal-él, melyek egyik oldalcsúcs
ból a másikba mennek (váz). (Haus- 
manit és Mellit.)

* A négy szöges Pyramisok a 
főtengely hosszaságára és az oldal
élek állására nézve különböznek.

A főtengely hosszaságára néz
ve vannak hegyes és tompa Py
ramisok, mi szerint főtengelyök hosz- 
szabb vagy kurtább 79. 80. ábra. Ugyanazon anyag krys- 
tályain többször találni (kénsavas nikeloxydul) ; hogy a 
melléktcngelyck hosszasága megmaradván, két vagy több 
Pyramisnál a fő
tengely hosszabb 
vagy kurtább oly 
számmal , mely 
egymásnak sok
szorzata. Ezen

Pyramisok 
együttvéve py
ramissort (Py
ramidenreihe) 
képeznek.

Az oldal-élek 
különböző állá
sát csak osszál ak-

3*
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latban lehet kivenni, és erre nézve megkülönböztetünk 
első, másod és harmadrendű Piramisokat; (Naumann 
szerint Protopyramisok, Deuteropyramisok és Tritopyra- 
misok).

Két összalakúlt Pyramis elsőrendű, ha lapnak az 
egyiken, lap felel meg a másikon. Ha az egyiken lap van 
ott, hol a másikon él, az egyik (mintákon akármelyik) 
első — a másik másodrendű (22. m.) 82. ábra a 40. Za- 
pon; 85. ábra a 41. lapon.

Első- és másodrendűéit gyakran jönnek elő.
Harmadrendű Pyramis az : ha az elsőrendű lapjá

nak él felel ugyan meg, de nem esik épen a lap közepére, 
hanem ferdén; az oldalélek (szintúgy az összalaklás-élek)- 
pedig nincsenek egy szintben, hanem szögzugban le s föl
mennek. Ez ritkán fordul elő.

Ezen és a következő rendszerekben azon alakokat, melyek a 
szabályos rendszernek Octaöderével hasonlíthatók össze, Pyrami
soknak (gúláknak) nevezzük, mivel ezek alakjára emlékeztetnek. 
Tulajdonkép két Pyramis van egymásra fordítva, úgy, hogy az 
egyik hegye fölfelé, másiké lefelé nyúlik, de mivel e két vég rend
szerint egyaránt van képződve, csak egyes számban beszélünk ; sőt 
gyakran a lapok számát is csak a felső szerint mondjuk : például 
4-oldalú, 8-oldalú Pyramis.

A. szabályos rendszer Hexaëderjéhez hasonlítható alakokat a 
következő rendszerekben Oszlopoknak (Prismáknak) nevezzük.

2. A nyolczoldalú Pyramis (ditetragonale Pyramide)' 
(26. ??i.) egy 16 különoldalú háromszög környezte alak. 
Csúcsai 3-félék : 2 végcsúcs, 
4 hegyesebb és 4 tompább 
csupa négylapú oldalcsúcs. 
Elei szintén 3-félék: 8 hos
szabb és 8 kurtább végéi, 
melyek végcsúcsokból az ol
dalcsúcsokba — és 8 oldalél, 
melyek egyik oldalcsúcsból 
a másikba mennek (Zirkon, 
Vesuvián, Ón érez).

* 3. Az Ek-idom vagy 
Sphenoid (27. m.) 52. ábra, 
egy 4 egyenszárú három
szög környezte alak. Alakja a szabályos rendszer Tetrae
derjéhez hasonlít, s valamint ez, úgy a Sphenoid is feles- ✓



•alak, s származik a négyszöges Pyramisból.— Ritkán jön 
elő. (Rézkéncg.)

* 4. A négyszöges Sánta (tetragona! es Skalenocder) 
(28. w.) 8 különoldalú háromszög által környeztetik. Ol
daléléi szög-zugban mennek. Feles idoma a 8-oldalú Py- 
ramisnak. — Ritkán jön elő. (Rézkéneg.)

A Trapezoederek eddig egy ásványon sem észleltettek, azúr 
külön le sem iratnak. A nvolczoldalú Pyramisból származnak, ha 
ezek lapjait egyenként váltakozva növesztjük.

5. A négyszöges Oszlopok (te- 
tragonale Prismen) (23, 24. ni.}
49. ábra, 4 egynemű a főtengely- 
ly el cgyközes lap képezte alakok.

* Az oldalélek különböző ál
lására nézve az osszál altiatokban 
előfordulhatnak első-, másod- és 
harmadrendű Oszlopok. Ha az 
egyik Oszlop élei el vannak tom
pítva oszlop-lapok által, amaz el
ső, emez másodrendű Oszlop lesz, 
és ezek gyakran fordulnak elő. A 
harmadrendűek ritkák, s arról is
merhetők meg, hogy az osszálak-

lati oldalélek nem egy szintben (horizont) vannak.
6. A nyolczoldalú Oszlop (ditetragonales Prisma) egy 

8 egynemű a főtcngelylyel cgyközes lap képezte alak (25. ni.}
7. A Véglapok (Endflächen, Pi- 

nakoid) (25. ni.} 50. dóra a melléktcn- 
gelyekkel egyközösen menő lappár, 
mely az összalaklatok felső és alsó vé
gén mint a végcsúcsok tompítása 
jön elő.

* 42. §. Származtatása és jegyezése a négyszö
ges alakoknak. Törzsidomúi a négy szöges Pyramist 
veszszűk, ebből származtatjuk — és szerinte jegyezzük a 
többi alakot. A nógyszöges Pyramis egy lapja a mellék
tengelyeket egyenlő — s a főtengelyt különböző távban 
metszi; jegye a: a: c, vagy rövidítve P (a Pyramis első 
betűje). A különféle ásványoknál a-nak más-más az érte
ke, s erre nézve annyiféle Pyramis van, a hány különböző
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test krystályodik ezen rendszerben. Ellenben c értéke 
ugyanazon test pyramissorában (41. §.)sem állandó, innét 
elébe egy betűt teszünk, melye változást kifejezi, s a Py
ramis általános jegye lesz a: a: mc = mP.

A törzs-idomból vagy az egyik melléktengely vagy a 
főtengely változása által származik a többi négyszöges alak.

* 43. §. A mell ék tengely változása által szár
maznak :

a) különféle 8 oldalú Pyramisok és
,3) egy 4-oldalú másodrendű Pyramis.
a) Nyolczoldalú Pyramisok származnak, ha mP lap' 

jára lapot úgy teszünk, hogy a fő- és az egyik melléleten" 
gelyt ugyanabban mc : a), de a másikat nagyobb (na)tí\v~ 
bán érintse. Jegye

a : na : mc = mPn,
Ámbár képzetünkben a táv a második melléktenge

lyen (na) igen sokféle lehet, krystályokon csak 3 fordul 
elő : 3/2, 2 vagy 3 (a 26. minta na = %a).

/3) Ha mP lapjára úgy teszszűk a lapot, hogy (mint 
az előbb) a fő- és egyik melléktengely távja megmarad
ván, a másikkal egy közösen menjen, származik a másod
rendű Pyramis, melynek lapja tehát mP élén fekszik. — 
A második melléktengely távja, mely amott na volt, itt 
coa-ra változott. Jegye

a : ooa : mc = mPco
A négyszöges rendszertől kezdve minden következő 

rendszerben az. mi P előtt áll, mindig a fő, — mi utána, 
mindig a melléktengelyre vonatkozik.

* 44. §. Megmaradván á melléktengelyek, ha a fő
tengely változik, származnak :

a) A hegyes és tompa Pyramisok : miszerint a főten
gelyen a táv nagyobb vagy kisebb, mint a törzsidomnál; 
innét m értéke mind a 3-féIc Pyramisban változhatik, az 
az : a négyszöges Pyramisok mP között épen úgy lehet
nek hegyesebb és tompábbak, mint a 8-oldalúak mPn és a 
másodrendüek között.

Ugyanazon test pyramissorában (41. §.) ez érték 
igen egyszerű arányban változik :

’/rP tompa Pyramis
P törzs Pvramis
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2P )
3P í hegyesebb Pyramisok

(j) Az Oszlopok : ha ni annyira nő, hogy végre a la
pok a főtengelylyel egyközösen mennek, ekkor tehát a na
gyobbodásnak van a határa elérve, és a Pyramisok 3 ne
me megfelelő Oszlopokat fog adni, minthogy a mellékten
gelyek viszonyain változás nem történt :

1. a; a: mc=mP. lesz a: a: ooc=coP a négy
oldalú —

2. a: na: mc=mPn lesz a: na: roc—coPn a nyolcz-
oldahí —

3. a: coa: mc=mPco lesz a: coa: a
négyszöges másodrendű Oszlop.

•f) A Véglapok : ha ni annyira kisebbül, hogy végre 
semmivé leszfoj; ez a kisebbülés határa, és eredménye 
minden esetben a véglappár. Jegye oP.

Vázban könnyen lehet a 8 oldalú Pyramisok származását ki
mutatni; például a : 2a : mc=mP2 jegyű 8 oldalú Pyramishoz a ten
gelykeresztet megkészítjük úgy, mint a négyszöges rendszerhez ál
talában ; a melléktengelyre egyszeres és kétszeres távokat rakunk 
(mert a jegy a : 2a úgy kívánja; a : 3/2 a másfélszer, a : 3« három
szor akkorát kívánna) ; most pamut-czérnával minden egyszeres tá
vot (a) összekötünk a másik melléktengelycn lévő kétszeres távok

kal (2a). mi által a szálak 4helyen érint
keznek, és a mellékelt rajzot adják : 
végre e négy érülés-pontot, és az egy
szeres távok (a) pontjait a főtengelylyel 
összekötjük, s megvan a nvolczoldalú 
Pyramis iuP2.

Szintén kimutathatni a másod
rendű négyszöges Pyramisok = mPeo 
származását : erre nézve előbb egy el
sőrendű Pyramisnak vázát kell elké
szítik, s ezen az oldalélek közepét szá

lakkal összekötni, mi által a másodrendű Pyramis oldaléléit, kaptuk 
ki,s a rajz ilyféle lesz, minta mellékelt; most 
még csak az érülési 4 pontot kell a főtengely 
alsó felső végéhez csatolni, meglesz a mPoo.

Végre a Pyramissort is lehet vázakban 
készítni, például l/sP; P; 2P. Veszünk 3 vá
zat, a melléktengelyeket egyenlőre csináljuk 
mind a háromnál ; a főtengelyt pedig oly arány 
ban, hogy a másodiké kétszer oly hosszú le
gyen, mint az elsőé, a harmadiké kétszer olyan 
mint a másodiké (tehát 4-szer akkora, mint 
az elsőé). Rendesen a középső nagyságút vé-
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▼c egységnek P, a legkisebb ennek fele ’/«P; a legnagyobb a két
szer hegyesebb Pyramisa 2P fog lenni.

45. §. Osszalaklatok. Anégyszöges rendszer alakjain 
szintén gyakran jönnek elő tompító, hegyező és élező lapok.

Ezek itt is mint a szabályos rendszernél nem egye
bek, mint más alakok együtt kiképződvc.

* Az osszalaklatok elemzésénél meghatározzuk az 
egyszerű alakokat és azoknak állását egymás iránt azon 
szabály szerint : hogy, ha lapnak lap felel meg, az alakok 
(Pyramisok vagy Oszlopok) első — ha él, másodren
düek. — Itt is fordulnak elő teljes alakit és feles ala
kú comVinátiók, amazok leggyakrabban, emezek csak gyé
ren kiképződvc.

Az alakokra nézve kellőleg állítva a tengelyeket 
(39.§.): ,

1. 4 egynemű a főtengelyhez hajló lap a négyszöges 
Pyramis. mP. vagy mPoo 82. ábra. (22, 23, 24. w.)

63.

2. 8 egynemű lap, mely a főtengelyhez hajlik, a nyolcz- 
oldalú Pyramis mPn.

3. 4 egynemű a főtcngelylyel cgyközösen menő lap 
a négyszöges Oszlop. coP vagy coPco 83. 84. 85. 86. 51. 
ábra. (23, 24. ??z.)

4. 8 egynemű a főtcngelylyel cgyközösen menő lap 
a nyolczoldalú Oszlop. ooPn. (25. wi.)

5. A főtengely alsó felső végén fekvő cgyközcs lap
pár a Véglapok, oP 83, 53, 54. ábra. (25. ?n.)

A Sphenoid ritkán fordul elő, s két a főtengelyhez 
hajló lap; — a Skalenocder 4 ilyen és szögzugban menő 
oldalélek által árulja el magát (rendesen a Kézkénegen).

(20. ?7J. mellé P, a 21. 2Poo úgy állítandó, hogy cn-
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nek lapja annak egyik melléktcngelyével egykörösen men
jen s ekkor a 20. oldalcsúcsa a 21. oldalél közepét érinti.

22. m. mP másodrendű kétszer hegyesebb 2Pco-vel.
23. m. rnP elsőrendű Oszloppal ooP 51-dik ábra.

24. ?n. mP másodrendű Oszloppal eoPeo.
25. ?». Nyolczoklalú Oszlop eoP% és Véglap oP.
Az 53. és 54. ábra Pyramis Véglappal. Ez utóbbi az 

53-nál kevéssé, 54-nél erősen van kifejlődve.

A négyszöges rendszerben krystályodó ásványok és né
hány vegykészítmenyek.

A) Ásványok.
«) Fém- vagy félfémfényü 

ásványok.

.5) Kőki néz esti ásványok.
Pyramis alakúak.

Anatáz 
Braunit 
Chalkopyrit

Hausmannit 
Newkirchit 
Nagyágit

Anatáz (olykor 
kökinézésü)

Faujasit
Fergusonit 
Mellit

Wulfenit
Stolzit 
Roméin 
Scheelit 
Thorit
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Yttrotancalit iGismondin
Zirkon I

Oszloposak.
Apophyllit Phillipsit
Beaunionit Gismondin (Zca-
Chalkolit I gonit, Abrazit,
Dipyr Ariéit).
Kassitei •it- Harmotom (An-
Gehlenit. dreosit, An-

dreasbergit
Ercinit) 

Humboldtilit 
Mellilit. 
Vezuvián 
Leukophan 
Margarit 
Mejonit 
Kálóméi 
Morvcnit

Nuttalit 
Paranthin 
Phosgenit 
Wulfenit 
Pvrargilit 
Sarkolith 
Rutil

B) Vegy készítmények.
On
SrO-H IIO
Jodhigany
Cyanhigany 
Mangánoxyduloxvd 
VTp QQ3
Be2Ő3,SO3 + 12 IIO
NiO.SO3 + 7 IIO
NiO.SoO3 + 7 IIO
ZnO.SeO3 + 7 IIO
(K. 2II)O.PO5

Am, 2 II)O.PO4
(AgO,ClO*
AinO, 2BO3 + 2IIO
KO,AsO5 + 2 IIO
AmO.AsO7 + 2 IIO
(KC1 + CuCl) + 2. IIO
(AinCl + CuCl) + 2 110
(2KCy + FeCy) + 3 IIO
Eczetsavas só :
KO.AcO3+2(U,O\AcO3)+2HO‘
Strychnin

3. Hatszöge* rendszer.
46. §. A hat-szöges (hexagonál, rhomboëdercs’)*) rend

szer alakjai 4 irányban vannak kétfélekép kiképződve : 
azaz van 4 tengelyük, melyek közül 3 egyenlő, a 4. kü
lönböző. Ez amazokkal csupa épszögeket képez: amazok 
egymástól egyenlő (60° foknyi) távban vannak (30. §. váz). 
A különböző a főtengely, s álló helyzetbe jő; a három 
egyenlő a melléktengelyek, és fekvő helyzetet kapnak. Ezek 
közé gondolhatni meg három közbülső tengelyt. A fő
tengely végei itt is (valamint minden következő rendszer
ben) sarknak, a két melléktengelyen átmenő sík allynak 
mondatnak, s mint a négyszöges rendszerben, úgy ebben is 
megkülönböztetünk egy első és egy másodrendű fő
metszetet.

Neve arra vonatkozik, hogy’ a melléktengelyek ve- 
zekötő élek vagy vonalok hatszöget (hexagon) ké-

9) Das hexagonale, rhomboedrische System. Mohs. Das Seclis« 
glicdrigp oder drei und einaxigo System. TKeiss. Hexagonal System. 
J)ana.

geit üss 
peznek.
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47. §. A hatszöges rendszer alakjai :

1. A három oldalú Pyramisok.
2. A hatszöges Pyramisok (3 faja)'
3. A tizcnkétoldalú Pyramis. .
4. A Rhombhatosok vagy Rhomboëderek (3 faja). •
5. A Sánta vagy Skalcnoöder. *
6. A három oldalú Trapezocder.
7. A három oldalú Oszlopok.
8. A hatszöges Oszlopok (3 faja).*
9. A ditrigonal Oszlopok1”).

10. A tizcnkétoldalú Oszlop. •
11. A Véglapok.

* Ezek közül a 6 első zárt — az 5 utolsó nyilt alak 
tehát csak ossza lakúivá jöhetnek elő. (26. §.) A zárt ala
kok közt vannak teljesek, felesek és negyedesek. (24. §.) 
Teljesek : két faja a hatszöges Pyramisoknak és a tizen- 
kétoldalú Pyramis; felesek : a 6-szöges Pyramisok har
madik faja, a Rhombhatos és a Skalenoëder; negye
desek : a háromoldalú Trapezocder, és a háromoldalú 
Oszlop. Ezen utóbbiak ritkán jővén elő, csak emlí
tetnek.

48. §. Leírása a hatszöges alakoknak:

1. zl hatszöges Pyramisok (hexagonale oder gleich- 
kantige scchsscitige Pyramiden) (31. m.) 39. ábra. (váz) 
12 egyenszárú háromszög környezte alakok. Csúcsaik 
kétfélék : 2 végcsúcs a főtengely alsó felső végén, és 6 
oldalcsúcs a melléktengelyck végein. Eleik szintén kétfé
lék : 12 végéi, melyek a végcsúcsokból az oldalcsúcsokba 

és 6 oldalél, melyek egyik oldalcsúcsból a másikba 
mennek. (Quarz, Apátit).

«) Naumann két különböző nemét hozza fd a trigoiuíl (három
oldalú) és ditrigonál oszlopuknak, egyike a Quarzon, másika a 
Turmalinon fordul elő. Ez utóbbiakat a Hemimorphismus eredmé
nyek int tekinthetni.



* A hatszöges Pyramisok a fő- 
tengely hosszaságára és az oldalélek 

• (vagy lapok) állására nézve külön
böznek.

A főtengely hosszaságára néz
ve vannak hegyes és tompa Pyra
misok; azoknál hosszabb a főten
gely, mint ezeknél. Ha ugyanazon 
ásvány krystályai közt találunk he
gyesebb és tompább Pyramisokat, 
szintén tapasztalni fogjuk, hogy a 
főtengely hosszasága egyszerü 
arányban változik (mint a négyszö
ges rendszernél 44. §.). és azok itt 
is egy pyramis-sort képeznek.

Az oldalélek különböző állását csak összalaklatban 
lehet kivenni, és erre nézve vannak első-, másod- és 
harmadrendű Pyramisok.

Két összalakúlt Pyramis elsőrendű, ha az egyiknek 
lapja azon irányban fekszik, melyben a másiké, és igy lap
nak az egyiken, lap felel meg a másikon.

Ha az egyiken lap van ott, hol a másikon él, az egyik 
(mintákon akármelyik) első -a másik másodrendű 
lesz. Első- és másodrendűek gyakran jönnek elő.

Végre harmadrendű Pyramis az : ha az elsőrendű 
lapjának él felel ugyan meg, de nem esik épen a lap kö
zepére, hanem ferdén : az oldalélek (szintúgy az összalak- 
lás-élek) pedig nincsenek egy szintben. Ez ritkán fordul 
elő (Quarcz).

2. A tizenkétoldalú Pyramis (dihexagonalePyramide) 
(29. w.) egy 24 különoldalú háromszög környezte alak. 
Csúcsai háromfélék : 2 végcsúcs, 6 hegyesb és 6 tompább 
oldalcsúcs. Élei szintén háromfélék : 12 hosszabb, élcsb 
és 12 kurtább tompább végéi és 12 oldalél. (Berill, Apá
tit, de csak összalakúlva.)

3. A Rhombhatos vagy Rliomboüder (30. m.) 36. 38. 
ábra (1. a tullapon) 6 rhomblap által van környezve. Elei 
hosszaságra nézve mind egyenlők, de fekvésre és az él
szögre nézve kétfélék : 6 végéi és 6 oldalél, mely utolsók 
nem egy szintben vannak, hanem szögzugban le s fölmen
nek. Csúcsai szintén kétfélék : 2 végcsúcs és 6 oldalcsúcs,
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melyek közül 3 fölebb, 3 leebb van, tehát szintén nem egy 
szintben feküsznck. /V főtengely a végcsúcsokon megy ki, 

a mellékten
gelyek az el- 
lenfekvő ol
dalélek köze
pét kötik ös
sze.

, * A Rhom
bocderek a fő
tengely hos
szasága sze
rint szintén 
lehetnek tom

pák vagy hegyesek36, 38. ábra; alapok állása szerint pe
dig első- 37. a. ábra, másod- 37. b. ábra,vagy harmad
rendű ek. Ila valamely összalaklatban lapnak az egyiken 
lap felel meg 
a másikon , 
mind a kettő 
elsőrendű ; — 
ha él, az egyik 
első- a másik b 
másodrendű 
lesz. Ezek nem 
ritkán fordul
nak elő. Har
mad-rendűek 
csak kivétele
sek és negye
ded alakként 
(24. §.) tekintetnek.

4. A Skalenoëder vagy Sánta (35. ?n.) 40. ábra egy 
12 különoldalú háromszög környezte alak. Elei háromfé
lék : 6 hosszabb és 6 kurtább végéi, és 6 oldalél, melyek 
úgy feküsznek mint a Rhombocdcrnél. Csúcsai kéttclck : 
2 végcsúcs és 6 oldalcsúcs, melyek szintén a Khomboeder 
oldala csúcsaiként feküsznck.

A főtengely a végcsúcsokon megy ki, a mellékten
gelyek, úgy mint a Rhomboedernél, az oldalélek közepén 
(Mészpát).
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* Skalcnocderek közt csak hegyeseket és tompákat 
különböztetünk meg.

5. A hatszöges Oszlopok (hexagonale Prismen (32.
m.) 41. ábra, 6 egynemű a főtengelylyel egy közös lap ké
pezte alakok.

* A lapok állása szerint összcalakúlva háromféle 
Oszlop lehet : első-, másod- és harmadrendű. Ha az 
egyik Oszlopnak 6 oldalélé van eltompítva, a tompító el
ső-, a tompított másodrendű Oszlop lesz.minthogy lap
ja van ott, hol amannak éle. Ezek gyakoriak. Ritkák el
lenben a harmadrendűtek, és feles alak gyanánt tekin
tetnek.

6. A tizenkét- 
oldalú Oszlop(<\\- 
hexagonales 
Prisma) egy 12 
egynemű a főten- 
gelylyel egy kö
zös lap képezte 
alak. (36. m )

7. A Végla
pok (das basische 
Pinakoid)41. áb
ra, a mellékten- 
gelyckkel egykö- 
zösen menő lap

pár, mely egyéb alakok felső és alsó végén jő elő. (36. m.)
* 49. §. Származtatása és jegyezése a hatszöges 

teljes alakoknak. Törzsidom gyanánt a hatszöges Pyra
mist veszszük, belőle származtatjuk és szerinte jegyezzük 
a többi alakot. Ennek egy-egy lapja két melléktengelyt 
egyenlő (a : a) a harmadikat végetlen (coa), a főtengelyt 
különböző távban (ej metszi. Jegye a : a : coa : c = P.

A főtengely ugyanazon test Pyramis-sorában is vál
tozó, innét hogy egy általános kifejezést kapjunk, mely a 
hegyes és tompa Pyramisokat magában foglalja, c elé az 
rá betűt Írjuk, s így a hatszöges Pyramis általános jegye 
a : a : coa : mc : = mP.

A törzsidomból a többi teljes alak vagy a mellék
vagy a főtengely változása által származik.

50. §. Ha a lapok fekvése a melléktcngelyekre
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nézve változik, származnak : </.) a sokféle 12-oldalú Pyra- 
misok, és /9) egy hatoldalú másodrendű Pyramis.

«) A tizcnkétoldalú Pyramisok (29. m.) származnak, 
ha wiP lapjára lapot úgy teszünk, hogy a fő- és az egyik 
melléktcngelycn ugyanazon táv megmaradván (mc : a) a 
másikat nagyobb (na), a harmadikat még nagyobb de vé
ges távban (ma) érintse. Jegye

a : na : ma : mc = mPn.
(29. m. a : 2/.,a : 3a : mc = mP/r)

A rövid jegyben mP% tulajdonkép a 3a nincs közvetlen-ki
fejezve ; nem is szükséges, mert, két pont (a : 3/sa) elegendő arra, 
hogy valamely vonalnak irányát meghatározzuk.

ß) Ha az előbbi esetben úgy rakjuk ?nP lapjára a 
lapot, hogy a fő- és az egyik melléktcngelyen a törzsidom 
távja (mc : a) megmaradván, a más kettőt kétszer akko
rában érintse (2a ; 2a), származik a hatoldalú másodrendű 
Pyramis, melynél él esik oda. hol az elsőrendűnél lap van. 
Jegye

a : 2a : 2a : mc — mP2.
Ebből következik : hogy a 12-oldalú Pyramisok nem oly sok

félék lehetnek, mint a négyszöges rendszernél a 8-oldalúak. Ezeknél 
(43. §.) n jelenthetett minden számot 1-től °*=ig, a 12-oldalúaknál 
ellenben, ha na = 2a lett, már elérte a határt, innét csak egy és 
kettő közt eső értéke lehet.

Vázban könnyen lehet a 12-oldalú Pyramisok származását ki
mutatni, példáúl 29. ni. jegyével bírót a : 3/í*a : 3a : c = P3/i. Meg
készítjük először is a tengeíykercsztet, a főtengelyen semmi válto
zás nem történt, hanem a 3 melléktengelyre a középponttól számítva 
egyszeres (a), másfél (3/a) és három akkora (2a) táyokat rakunk. 
Most pamut-czérnával vonalokat húzunk, melyek egyik mellékten
gelyt a az ettől balra csőt. 3/ia és a jobbra esőt 3a távban érintsék. 
Ezen hálózat meglővén, látni fogjuk, hogy minden két tengely kö
zött a vonalok többféle érülés-pontokat szolgáltatnak ; mi azon hatot, 
mely épen a középhelyet foglalja a két tengely közt, és a közép
ponthoz legközelebb áll, úgy szintén a melléktengelyeken lévő hat 
egyszeres távot, a fótcngelylyel összekötjük s kész a 12-oldalú Py
ramis.

A hatoldalú másodrendű Pyramis vázát igen könnyű készíte
ni. Tengely-keresztre., nevezetesen a melléktengelyckre csak egysze
res (a) és kétszeres (2a) távokat kell rakni, és most a pamut-czérnát 
az a. távhoz kötjük, egyik végét balról a szomszéd melléktengelyen 
a 2a-hoz, másikat jobbról a szomszéd melléktengelyen szintén a iá
hoz. Ez meglővén, a hat érülés-pontot (a melléktengelyek közé eső
ket) összekötjük a fótcngelylyel.
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* 51. §. Ha ?nP lapjára úgy rakunk lapokat, hogy a 
melléktengelyck távja megmaradjon, de a főtengelyt 
nagyobb vagy kisebb távban érintsék, származnak a he
gyesebb és tompább (hatszöges elsőrendű, 12-oldalú, vagy 
hatszöges másodrendű) Pyramisok. A törzsidomnál m = l: 
a hegyeseknél nagyobb — a tompábbaknál kisebb mint 1.

A növés határa : ha m ~ eo; és ekkor aPyramisok- 
ból a megfelelő Oszlopok származnak : az elsőrendű hat
szöges Pyramisból az elsőrendű hatszöges Oszlop; a 12- 
oldalú Pyramisból a 12-oldalú; — a hatszöges másodren
dűből a hatszöges másodrendű Oszlop.

a : a : cca : ?nc = ?nP ; a : a : coa : coc = coP.
a : na : ma : mc = níPn ; a : na : ma : ooc = coP?i
a : 2a : 2a : ?nc = ?nP2; a : 2a : 2a : eoc = coP2.

A fogyás határa : ha m = o; és ekkor a Véglapok
származnak, jegyűk oP.

A Pyramis-sort szinten meglehet készíteni oly módon, mint a 
négyszöges rendszernél (44. §.) elő volt adva.

* 52. §. Származtatása a hatszöges feles ala
koknak. A hatszöges rendszer feles alakjai között fonto
sak a Rhomboöder és a Skalenoöder. Mindkettő olyfélc- 
kép származik egy kétszer annyi lappal biró teljesből, mint 
a Tetraéder az Octaéderből.

A Rhomboüderek (30. m.) feles idomaik a hatszöges 
elsőrendű Pyramisoknak. (31. ?n.) Származnak belőlük, ha 
váltakozva növesztjük a lapokat mindaddig, inig a hat növő 
lap maga zárja be a tért 86. ábra. Jegye tehát —— len- 
ne. Mivel azonban gyakrabban fordúlnak elő, mint a tel
jes idom, rövidebb jegyezést használunk, s ez R, nevének 
első betűje s általában mR, minthogy vannak hegyesebb 
és tompább Rhomboéderek.

Valamint minden teljes idom két felest adhat, úgy a 
hatszöges Pyramisból is két Rhomboöder származhatik, 
melyek összalaklatban egyszerre lehetnek kiképződve és 
csak az állásban különböznek, mint egy egésznek két el- 
lenrésze. A második az elsőnek éleit tompítja el, s jegye 
elé minust (—) teszünk. wiR; — ?»R. 87. ábra.

A Skaleno'úderek (35. ??i.) tulajdonkép feles idomaik
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oldaléléi épen úgy

a 12-oldalú Pyramisoknak ; s származnak, ha az egymás 
melletti lapokat párosán növesztjük. Lehet azonban a 
Rhomboöderekből is származtatni : ugyanis minden Ska
lenoedernek van egy megfelelő Rhomboederje, melynek 

feküsznek, ezt a Skalenoöder beirt vagy 
az oldalélek Rhom- 
boöderjénck (ein
geschriebenes ) 
Rhombocder) ne
vezzük. (30. m. be
irt Rhomhatosa a 
35-nek.)

Mi ebből fog
juk a Skalenoödert 
származtatni, s a 
szerint jegyezni.

Legyen vala
mely Skalenoöder 
beirt Rhomhatosa 
•niR , hogy ebből 
Skalenoöder szár
mazzék , először a 

főtengelyt kell két-háromszor, általában n-szer nagyítani ; 
másodszor mR hat oldaléléire lapokat tenni, úgy, hogy . 
hat fölfelé és hat 'lefelé érje a meghosszabbított főtengely 
végét.

A beirt Rhomhatos -wtR jegyéhez az ?i-t jobbról mel
lé írjuk, s igy a Skalenoöder jegye mRn (A 35. ?n. R3 ; 
azaz háromszor van a beirt Rhomhatosnak (30. ?n.) a ten
gelye nagyítva).

Mind a Rhomboöderek, mind a Skalcnoöderek össz- 
alakúlnak Oszlopokkal, Véglapokkal1; ilyenkor ezek jegyét 
egyszerűsítés végett coR- és oR-nek Írjuk; a Skalenoöde- 
rekkel előjövő 12-oldalú Oszlopét (coPn)pedig coRn-nek.

53. §. Összalaklatok. A hatszöges rendszer egyszerű 
alakjain szintén fór dúlnak elő tompító, hegyező es élező 
lapok, s ezek nem egyebek, mint más egyszerű alakok 
együtt kiképződve.

* Az összalaklat elemezésénél az alakokat minőségre 
e állásra nézve határozzuk meg. Állásra nézve : ha egyik-

Szabó Jósa. Asvúuytan.
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nél lap felel másikon lapnak, a két alak első — ha a má
sikon él van ott hol az elsőnél lap, másodrendű.

Az alakok minőségére nézve, kellőleg állítva a ten
gelyeket, a közönségesebb esetekben, a következő szabá
lyok tartandók :

1. Három egynemű a főtengelyhez hajló lap Rhom- 
boëder mR vagy — wiR. (33. 34. ni.) 

2. Hat egy
nemű a fő

a

88.

tengelyhez 
hajló lap, a 
hatszöges Py
ramis vagy a 
S k a 1 e n o ë- 
der. Pyramis 
77iP vagymP2 
ha az élszögek 
egyenlők, és 
az oldalélek 
egy szintben 
vannak (28. 
ni.); Skalenoë-

dér 7nR?i, ha az élszögek csak váltakozva egyenlők, és az 
oldalélek szögzugban le s fölmennek 88, 89. ábra (32. ni.).

3. Hat egynemű a főtengelylyel cgyközcs lap a hat
szöges Oszlop csoP vagy ooP2 (vagy coR) (28. ?n.)

4. 12 egynemű a főtengelyhez hajló lap a 12-oldalú 
Pyramis niPn.

5. 12 egynemű a főtengelylyel egyközösen menő lap 
a 12-oldalú Oszlop oo Pn (vagy ooRn). (36. ni.)

6. A főtengelyen épen álló alsó és felső lappár a Vég
lapok oP (vagy oR). (36 . m.)

33. ni. A törzsidomnak 1R=R (30. m. tompább má
sodrendű Rhomboëderje — ^R (31. m.) elsőrendű osz
loppal coR (Mészpát).

34. m. Törzs-rhomboöder R (30. ni.) másodrendű 
Oszloppal coR2.

Könnyen elemezhetők a 43, 46, 42, 44, 45, 47. ábrá
ban adott összalaklatok is.
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Az összalaklatok a hatszöges rendszerben vagy csupa teljes, 
vagy feles vagy néha negyedes alakokból is állanak s e szerint jelle- 
meztetnek. E rendszernél nevezetes, hogy nem sok ásványfaj van, 
melyen csupán teljes alakok volnának kiképződve; mert szorosan 
véve maga a Quarcz és az Apátit sem teljesek, noha az ilyektől alig 
különböznek.

A teljes idomú összalaklatban a két oszlop : ooP, ooP2 és 
a/véfflap oP uralkodnak s ezekkel leggyakrabban a két Pyramis : P 
és 2P2 lép föl.

A feles idomú összalaklatokban a Rhomboëderek uralkod
nak, s ezek igen nagy változatosságban képződnek ki, különösen a 
Calciton, mely e részben minden ásványfajt felülmúl. Az Apáti tón el
lenben sajátszerü feles alakú combinatió jön elő, melyet Naumann 
pyramidál-feles idomúnak nevez: itt a tizenkétoldalú Pyramis 
a váltakozó közép éleken fekvő lappárokkal tehát mint harmadrendű 
hatoldalú pyramis ; a tizenkétoldalú Oszlop mint harmadrendű hat
oldalú Oszlop van kiképzödve. Ellenben az első- és másodrendű hat- 

4*
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oldalú Pyramisok és Oszlopok semmi változást sem szenvednek, úgy
hogy csupán azokon a feles alakú jelleg ki sem vehető.

A negyedes idomú összalaklatok a Quarcz legtisztábban 
kiképződött féleségein határozottan tűnnek ki, mig a közönséges 
Quarcz teljes alakúlag látszik kiképződve lenni. A Banyavirág leg
tisztább fajain, ha negyedes alakú az összalaklat, akkor az elsőrendű 
Pyramisok mint Rhomboëderek, a másodrendück mint háromoldalú 
Pyramisok, a tizenkétoldalúak mint háromoldalú Trapezoöderek, a 
tizenkétoldalú oszlopok mint ditrigonál Oszlopok és a ooP2 másod
rendű Oszlop mint trigonál Oszlop tűnik ki. Ezen alakok legtöbbje 
azonban nagyon alárendelten lép föl, s uralkodó a oqP meg egy 
Rhomboëder R = P/4. Ezen nemét az összalaklatnak Naumann tra- 
pezes negyedesnek mondja. — A negyedes idomú összalaklatok egy 
más neme a Titaniton ismeretes, és az által van jellemezve, hogy a 
Pyramisok mind mint Rhombo’éderek, s az Oszlopok mind mint hat
oldalú Oszlopok vannak kiképződve. Ez Naumann szerint rhombo’é- 
deres negyedes összalaklat.

A hatszöges rendszerben krystályodó ásványok és ne
hány vegykészítmény.

A) Ásványok.
a) Fém- vagy félfém fényű

ásványok.

Rhombhatos magában vagy Vég- 
l apókkal.

Crichtonit PP*) = 61°27z.
Vasfény PP = 86°10'.
Ilmenit PP = 86° 5Z.

Hátoldala oszlop Rhombo'éder ál
tal hegyezve.

Pyrargyrit PP=108°30'.
Vasfény PP= 86©10z.
Ilmenit PP= 8Go 5Z.
Proustit PP=108° ?

Hatold alá Oszlop és Véglap,

Discrasit 
Redruthit 
Csillám
Molybdenit

. Breithauptit
Polybasit

Pyrrhotin
Talk 
Tellur
Tctradymit 
Zinkenit

*) 1* kút Rhombhatos lapot jelent.

5) K ő - k i n é z é s ü ásva n y o k

Rhombhatos magában vagy Vég- 
lapokkal.

Alunit PP= 92°50z
Calcit PP=10ő° 5Z
Dolomit PP = 106°lőz
Chalybit PP = 107°.
Magnesit PP = 107°2őz
Rhodochrosit PP = 107°20'
Smithsonit 
Chabasit 
Korund 
Erinit 
Dreelit 
Dioptáz 
Leadhillit 
Levyn 
Cinnabari t 
Nussierit 
Otrelit 
Willemit

PP = 107°40z. 
PP= 94°46z. 
PP = 86° 5'. 
PP = 69<>48z. 
PP =93- 94°. 
PP = 126°17'. 
PP = 72°30z. 
PP= 49°29z. 
PP = 71°48z.

PP = 128°30'.

Oszlop, Rhombo'éderrel.

Mesitin
Calcit PP = 105° 5'-
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Dolomit 
Chalybit 
Eudialit 
Lcadbillit 
Phenákit 
Quarcz 
Turmalin 
Nitratin

Oszlop

Mimetit 
Bonsdorfit 
Fluocerit 
Calcit 
Apátit 
Korund

pp == 106°15'.
PP = 107°.
PP = 73°40'.
PP = 72°30'.
PP = 115°25z. 
PP= 94°15'. 
pp = 133°36'.
PP = 106°33'.

Véglapokkal *).

Cronstcdtit 
Dicbroit 
Beryll 
Gigantolitb 
Gieseckit
Hydrargilit

Hydrolith 
Brucit 
Nephelin 
Pinit

Pyromorphit
Vanadinit
Pyrosmalit

Oszlop Pyramissal.
Hedipban 
Calcit 
Apátit
Coquimbit 
Korund 
Herscbelit

Humit 
Lcdererit 
Pyromorphit 
Mimetit
Polyspbaerit 
Quartz

■) Itt ós az előbbi sorozatban ne
hány oly összalaklat is fordul elő, mely 
szorosan véve a rhombos rendszerbe tar
tozik, de kinézús szerint ide is sorolhatni.

B) Vegykészitmények.

APC13 + 12HO.
KC1 + 2|MgCl + 12 HO. 
MgCl + PtCls+ 6HO. 
2KCy4-Cu,Cy 
Szölőczukor + NaCl.

IV. Rhombos rendszer.

54. §. A rhombos (orthotyp) rendszer*) alakjai 3 ép 
szöges irányban vannak háromfélekép kiképződve; azaz: 
van 3 épszöges és különböző hosszaságú tengelyök (30. §. 
Váz). Ezek közül főtengely akármelyik lehet, rendesen azt 
választjuk, a melynek irányában legtöbb lap van kiképződ
ve ; a más kettő melléktengely, s nevezetesen a nagyobbi- 
kat. nagy-átlónak (Macrodiagonale) a kisebbiket a kis- 
átlónak (Brachydiagonale) nevezzük. (10. §.) A mellék
tengelyek sikja allynak, s a fő meg az egyik s másik 
melléktcngelycn keresztül menő sik főmetszetnek 
mondatik.

Az alakok állításánál a főtengely felső alsó, a nagy
átló mellső hátsó, a kis-átló baljobb irányba jön.

Neve arra vonatkozik : hogy a mell éktengelyek vé
geit összekötő élek vagy vonalok rhombot képeznek.

*) Orthotypes — Mohs; cin- und cinaxiges Systcm IFstss. 
Trimetrie Systcm Dana.



54'

55. §. A rhombos rendszer alakjai :

1. A rhombos Pyramisok (több faja).
2. A rhombos Ek-idom vagy Sphenoid.
3. A rhombos Oszlopok (több faja).
4. A Véglapok (három faja).
* Ezek közül a két első zárt — a két utolsó nyílt 

alak, tehát csak másokkal összalakúlva jöhetnek elő. (26.. 
§.) A zártak közt a Pyramisok teljes, az Ek-idom azok
nak feles alakja.

56. §. Leírása a rhombos alakoknak.

1. A rhombos Pyramisok 
(dierhombischen Pyramiden oder 
das Orthotyp) (45. m.) 55. ábra 
(váz) 8 különoldalú háromszög 
környezte alakok. Csúcsaik 3-fé- 
lék: 2 végcsúcs, 2 hegyesebb és 2 
tompább oldalcsúcs. Eleik szintén 
3-félék : 4 hosszabb és 4 rövidcbb 
végéi, és 4 egyenlő oldalél.

* A főtengely hosszasága 
szerint vannak hegyes és tompa 
Pyramisok ; a melléktengelyek 
hosszasága ’szerint pedig Makropyr amisok, ha nyújtvák a. 
nagy-átló Brachypyramisok, ha a kis-átló irányában.

2. A’rhombos Ek-idom vagy Sphenoid egy 4 különol
dalú háromszög környezte alak. Hasonlít a szabályos rend
szer Tetraëderjéhez; a tengelyek a 6 él közepén mennek 
ki (Kesersó, Horgvitriol). (43. ml)

3. A rhombos Oszlopok (rhombische Prismen) (38. ée
42. w.) 56, 58, 59. ábra 4 egynemű a tengelyek valame
lyével egyközesen menő lap képezte alakok. Minthogy 
pedig egy tengely álló, a más kettő fekvő helyzetben van, 
az Oszlopok közt is álló és fekvőket kell megkülönböztet
nünk. Az álló Oszlop (a rhombos Prisma) az, melynél a 4 
egynemű lap a főtengelylyel megy egyközesen 56. ábra-, a
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fekvő Oszlopok vagy röviden Domák (die Domen) a me
lyeknél a melléktengelyek vagyis átlók valamelyikével, 
nevezetesen : ha a nagy-átlóval, lesz a Nagydóma (Mák- 
rodoma) 58. ábra, ha a kis-átlóval, lesz a Kisdoma (Bra- 
chydoma) 59. ábra,

Doma görög szó, annyit jelent, mint háztető, mihez a fekvő 
Oszlopok kissé hasonlítnak.

6

b

h

b

4. A Véglapok (Pinakoide (39, 
44, 46. ?n.) 56,58, 59. ábra két egy- 

z nemű lap, mely valamely tengely két 
végén áll, és a más kettővel egykö- 
zösen megy. Véglapjai vannak a fő
tengelynek, a nagy-átló- és kis-át- 
lónak.

A főtengely Véglapjai vagyis 
a közönséges Véglapok egyközösek 
a két melléktengelylyel, s a főten
gely felső alsó végén vannak. A 
nagy-átlós Véglapok egyközösek a 
főtengelylyel, a nagy-átlóval s áll
nak a kis-átlókétívégén; a kis-átló-

sak egyközösek a főtengelylyel, a kisátlóval s a nagyátló

* 57. §. Származtatása és jegyezése a rhombos 
alakoknak. Törzs-idom egy rhombos Pyramis, ebből szár
maztatjuk és szerinte jegyezzük a többi alakokat. Ennek
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egy-cgy lapja mind a 3 tengelyt más, egymástól függet
len tarban metszi. Azért különböző betűkkel fejezzük ki.

a : b : c = P

A törzs-idomból P származnak háromféle módon

a) ha a kisátló (a) nő,
/9) ha a nagyátló (b) nő, végre

ha a főtengely Çc) nő vagy fogy.

a) Ha a törzs-idomtól (P) abban különbözik egy más 
1 yramis, hogy a kisátlót nagyobb távban metszi, megma
radván a nagyátló és főtengely távjai (b : c) származnak 
a kisatlo lyramisai (Brachypyramisok) ; jegyök na: b : 
c = Pn.

P fölött a prosodiai rövidség jegye (w) azt fejezi ki, 
hogy n a kis átlóra vonatkozik.

E növés veghatárt er, ha n = eo s ekkor származik 
a Kisdoma. Jegye coa ; b : c = Pco.

..v. $.?a a törzs-idomtól (P) egy más Pyramis abban 
különbözik, hogy a nagy átlót metszi nagyobb távban, meg
maradván a kisátló és főtengely távjai (a : c), származnak 
a nagyatlo Pyramisai (Makropyraroisok) ; jegyök a : nb : 
c = Pn.

A prosodiai hosszaság jegye (-) azt fejezi ki, hogy n 
a nagy-átlóra vonatkozik. 7

E növés véghatára, ha n = co, s ekkor származik a 
Nagydoma. Jegye a : cob : c = Pco.

ha a főtengely (w-szer) nő vagy fogy, szár
maznak mind a három származási esetben hegyesebb és 
Do^k * ʃram*s°k’ vaSy illetőleg hegyesebb és tompább 

A törzsidom jegyéből a: ó; c; = P lesz a : b : mc = níP.
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A törzsidom Brachypyramisából na : b : c : = Pn.
xz 

lesz na : b : mc = mVn.
xz

A törzsidom Brachy dombjából coa : b : c = Poo,
XZ

lesz coa : b : mc = mrco.
A törzsidom Makropyramisából a : nb : c = Pn,

lesz a : nb : mc = mPn.
A törzsidom Makrodomájából a : cob : c = Poo,

lesz a : cob : mc = ??iPeo.
A növés határa el van érve, ha m — oo, s ekkor 

részszerint Oszlopok, részszerint az átlós Véglapok szár
maznak :

A fogyás határa az, midőn m = o, és ekkor min
den esetben a közönséges Véglapok származnak, jegyök: oP.

mP átváltozik a rhombos Oszlopra coP.
XZ

mPn „ a kisátló Oszlopára
Xz 

coPn.

mPn „ a nagyátlóéra coPn.

?nPco „ a kisátló Véglapjaira
xz 

ooPn.

mPoo ,, a nagy átló V églapj air a coPoo.

58. §. Összalaklatok. — A rhombos rendszer alak
jai még ritkábban vannak egyszerűen kiképződve, mint az 
előbbenieké, azokon más alakok a különféle hegyezések, 
tompítások és élezések által nagy változatosságot idéz
nek elő.

Pyramisok önállólag vagy csak uralkodólag is ritkán 
vannak kiképződve (a kén krystályai kivételt tesznek) ; 
leginkább Prizmák vagyDomák, sőt a Véglapok adják 
az általános idomot, s igy gyakoriak az oszlopos vágy táb
lás kinézésű krystályok.

* A krystályt kellőleg állítva (54. §.) :
1. 8 egynemű a főtengelyhez hajló lap Pyramis wP, 

?nPn, mPn 57. a. 57. b. ábra.
2. 4 egynemű a főtengelyhez hajló lap Doma

mPoo 60, 61. ábra (1. túl.)
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57. a.

3. 4 egynemű a fotengelylyel egyközes lap, Oszlop 
eoP, coPïï, ooPn 56, 57. a, 57. b, 60, 61. ábra.

4. 2 egynemű lap, mely egy tengelynek két végén 
van, s a más kettővel cgyközcsen megy : a Véglapok = 
oP, coPoo, coP 56, 58, 59. ábra. (46. 777.)

(37. 77i.) Kén
nek Törzspyra
misa P,és a törzs
idom Kisdómája
Pco.

38. 77i. Topáz 
Törzspyramisa P 
Oszloppal coP.

39. 7n. Törzs
idom P, Oszlop 
coP,kisátló Vég-

V/ 
lapja eoPco.

40. 777. Topáz Törzspyramisa P, ennek Oszlopa coPy 
és a kisátló Oszlopa ooP2 (melynél n=2) 65. ábra (l.tul.).

41. 777. Topáz P, kisátló Oszlopa coP2.
42. 777. Topáz Oszlopa coP, a törzsidom Kisdómája 

Poo, Nagydomája Poo.
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43. in. Kesersó (Epsomit) rhombos Oszlop ooP, Sphe- 

noiddal —
2 .

65.

44. m. Baryt (hasonlít Aragonit- 
hoz is) rhombos Oszlop ooP, kisátló Vé»- _ 9 ~ 
lapja eoPco és a törzsidom Kisdomája 
Pco) 62. álra.

Gyakorlásul lehet e mintáknál mind a 3 
tengelyt egymás után főtengelyül venni, mi által 
az egyszerű alakok helyzete változik.

, A 63. ábrán : Oszlop Nagydoma és 
Véglap. 64-en : Oszlop, Pyramis, Kis- 
doma.

a

a
62.
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A rhombos rendszerben krystályodó ásványok és néhány 
vegykészítmény.

A) Ásványok.

a) Fém- vagy fél fém fényű
ásványok.

Aeschynit MM*) = 129°. 
Manganit MM = 99°40z. 
Antimonit MM = 90°45z. 
Discrasit MM = 120° ?.
Stephanit MM = 115°39 ?. 
Freiesle-

benit MM = 100°.
Baierin MM 
Bournonit MM 
Leukopyrit MM 
Jamesonit MM 
Mengit MM 
Plagionit MM 
Polymignit MM 
Markasit MM 
Pyrolusit MAI 
Sternbergit MM 
Sylvanit MM 
Nagyágit MM

= 1200.
= 93°40z. 
= lll°12z. 
= 101°20z.
= 136°20'.
= 120°49z.
= 115°10*. 
= 106° 2'. 
= 93°40z.
= 120°15z. 
= 1080 ?.
= 105°30z.

3) Kőkinézésü ásványok.

AuripigmentMM = 117°49z. 
Aragonit ' ' ' ”
Witherit
Baryt 
Brochantit 
Brookit 
PliarmakolitMM = 117°24z. 
Comptonit MM = 91°. 
Atakamit MM = 97°12'. 
Libethenit MM = 110°. 
Cymophan MM = 119°51z. 
Datholit MM = 103°32' 
Edingtonit 121°40z és 87°19z. 
Epistilbit 
Monacit 
Euchroit 
Forsterit 
Göthit
Herderit 141°16z; 77o20z; 116»3'. 
Hopeit MM = 120°26z.

MM 
MM 
MM 
MM 
MM

MM = 116°10z. 
MM= 118°30z. 
MM = 101°42z.
MM = 115°20z.
MM = 100°.

MM = 135°10z.
MM = 93°10z.
MM = 117°20z.
MM = 128°54z.
TO = 130°14z.

Domák vagy Pyramisok.

Lirokonit 
Olivenit 
Fluellit 
Junckerit 
Anglesit 
Kén 
Thenardit

MM = 119°20'.
MM = 110°47z.
MM = 105°.
MM = 108°26z.
MM = 103°42z.
MM = 101°47z20zz.
MM = 125°55z.

Oszlopok különfélekép ossz- 
alakulva.

Andalusit MM = 91o2Oz. 
Anhydrit MM = 100° ?. 
Valentinit MM = 136°58z.

•) M egy-egy Oszlopot tesz.

Hopeit 
Killinit 
Lazulith 
Ostranit 
Pikrosmin 
Chrysolith 
Hyalosidérit MM
Cerussit 
Anglesit 
Prchnit 
Pyrosklerit.
Koselit 
Skorodit 
SommervillitMM = 90°. 
Staurolith 
Stilbit
Strontianit 
Cölestin 
Topáz 
Thomsonit 
Villarsit 
Wavellit 
Yénit 
HemimorphitMM = 103°36z. 
Goslarit MM = 91°71z. 
Zurlit.

91o92z ? 
91olOz. 
96°.

126oő2z. 
120°0z40zz. 
120° 5Z.

MM = 117ol4z.
MM = 103°42z.
MM = 1010-1020.

MM = 1O9o46z. 
MM = 98° lz.

MM = 129°20z.
MM = 94°llz. 

= 117°32z. 
= 104°.

MM = 124°20z.
MM= 90°40z.
MM = 119°59z.
MM = 122°15z.
MM = lll°30z.
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Maskagnin.
Johannit

Epsomit
Nitrit 
Arkanit 
Thenardit

= 111°; 118°, ús
128°32'.

MM = 90°38z.
MM = 119°10z.
MM = 120°30'. 
MM = 125°ő5'.

B) Vegykésziüncnyck.

NaO, S2O5 + 2IIO
BaO, S*0* + 2H0
AgOz S2O5 + 2IIO 
(Kz Amz Na) Oz SO3

(Kz Naz Ag) Oz ScO3 
(K, Amz Ag) 0, NO5 
(K, Am) 0, C107 
(Kz Am) Oz CrO3 
KC1 + ZnCl.
AmCl + ZnCl.
(Baz Ca, Pb) 0, FoO3 
Szőlőczukor.
Czitromsav. 
Succinilsav.
Hippursav. 
Chinin.
Cinchonin.
Morphin. 
Cumarin.

V. Egy hajlású rendszer.

59. §..Az egyhajlású (monoklinos) rendszer*) alak
jai 3 irányban vannak más-máskép kiképződve. Ezen irá
nyok kettője épszöges, harmadika hajlott (30. §. Váz). Van 
tehát 3 különböző hosszúságú tengelyök, melyek közül 2 
egymáson, úgy szintén a harmadik azok egyikén épszöge
sen áll, a másikhoz hajlik, avval egy ferde szöget képez
vén, mely tehát egyik részen kisebb, másikon nagyobi) 
mint egy derékszög.

Főtengelynek azon hajló tengelyt választjuk, mely
nek irányában legtöbb lap van kiképződve. A mellékten- 
gelyck itt is átlók; nevezetesen épátló (orthodiagonale). 
melyen a főtengely épszögesen áll, ferdátló (klinodiago- 
nale), a melyhez hajol. A két-két tengelyen keresztül menő 
három sík, közül egyik az ally, s a függélyesek között pe
dig van egy épátlós és egy ferdátlós főmetszet.

A krystályokat úgy állítjuk, hogy a mellék tenge
lyek egy szintbe jőjenek, nevezetesen az épátló mellső 
hátsó, a ferdátló baljobb irányba; ezáltal a főtengely 
hajolt állást kap.

Neve arra vonatkozik, hogy c rendszerben csak egy 
hajló tengely van.

*) Hcmiorthotypes S. Molw ; zwei- und eingliedriges S. Weiss. 
Monoclinic Systcm Dana.
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60. §. Az egy haj lásd rendszer alakjai :
1. Pyramisok, tulajdonkép két Félpyramis (több faja).
2. Oszlopok (több faja).
3. Véglapok (több faja).
1. Az egyhajlású Pyramisok (54. m.') (Váz) (mono- 

klinoëdrîsche Pyramiden) 66. ábra 8 különoldalú három
szög környezte alakok, melyek közül négy-négy egynemű. 
Ezek párosán feküsznek a ferde szögekkel szemközt, és a 
Pyramisokat tulajdonkép két Félpyramisra osztják, me
lyek összalaklatban önállva is lehetnek kiképződve. Azon 

két pár egynemű lap, mely a kisebb fer
deszöggel fekszik szemközt, apositiv (-)-) 
Félpyramis (Hemipyramide); a másik két 
pár, mely a nagyobbal fekszik szemközt a 
negatív (—) Félpyramis.

* A főtengely hosszasága szerint 
vannak hegyes és tompa Pyramisok; a mel
léktengelyek hosszasága szerint pedig 
Orthopyramisok és Klinopyramisok: ama
zok nyújtvák, áz épátló, ezek a ferdátló 
irányában.

2. Az egyhajlású Oszlopok (monokli- 
nocdrische Prismen) (49,52. m.) 67. ábra

négy egynemű a tengelyek valamelyével egyközcscn menő 
lap képezte alakok. Minthogy pedig egy tengely hajló, a 
másik kettő fekvő helyzetben van, az 
Oszlopok közt is van egy hajló, mely
nél a lapok a főtengelylyel — és 2 fek
vő, melyeknél a melléktengelyek egyi
kével mennek egykÖzesen. A fekvő Osz
lopokat röviden itt is Domáknak nevez
zük; Epdoma, ha a lapok az épátlóval 
69. ábra, Ferdedoma, ha a ferdátlóval 
egyközések 68. ábra. (Orthodoma, Kli- 
nodoma.)

3.A (Pinakoide) (49,51,
52, 53. ?n.) két egynemű lap, mely vala
mely tengely két végén áll, s a más 
kettővel egyközes. Van3-féle: a főten
gelyé vagyis a közönséges Véglap, az 
épátlóé, és a ferdátlóé.

•/
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A főtengelyé egyközes a két melléktcngelylyel s a 
főtengely felső alsó végén van'67. ábra, Az épátlóé egy
közes az épátlóval meg a főtengelylyel, s a ferdátló két 
végén áll 68. ábra; a ferdátlóé egyközes a ferdátlóval 
meg a főtengelylyel s az épátló két végén vau 69. ábra.

<7

68.

*61. §. Származtatása és j egyezése az egyhaj- 
lásu alakoknak. Törzsidoni egy egyhajlású Pyramis, 
vagyis tulajdonkép annak két fele, ebből származtatjuk, s 
szerinte jegyezzük a többi alakot. Ennek jegye : 
a : b : c = +P, s ez azt jelenti, hogy most mind a két fél 
(+P ^s —P) együtt van. a = távaz épátlón ; J = a ferd- 
átlón s ezt vcszszük egységnek ; c = a főtengelyen. (45. m, 
a; 6 ;c= 1,4: 1:0,6.) ° ? k

A törzsidombol itt is, mint a rhombos rendszerben 
3-félekép származnak alakok :

a) ha a táv az épátlón (a) nő,
ß) ha a ferdátlón (b) nő,

ha a főtengelyen nő vagy fogy.
a) Ha a törzsidomtól (-I-P) abban különbözik egy 

más Pyramis vagy Eélpyramis, hogy megmaradván a 
ferdátlón és főtengelyen a táv (b : c) az épátlón n-szer 
nagyobb távban metszi (na), származnak az épátló irányá
ban nyújtott Pyramisok, röviden Orfhopyr amisok. Jcgyök : 

na : b : c — +Pn.
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A -P egy egyenes vonást kap keresztül, hogy a ferde 
Pyramistól meg legyen különböztetve ; e vonás átmegy a 
származókok jegyeibe is.

Az Orthopyramisok két fele szintén vagy együtt 
vagy külön lehet kiképződve.

E növés az épátlón véghatárt ér, ha n — oo, s ak
kor származik az Orthodomci azaz : két pár egynemű az 
épátlóval egy közös lap. Jegye :

coti : b : c = ~4~Pqq.
Ez szintén két felével különösen vagy együtt lehet 

kiképződve. Positi vPco fél itt is mint a Pyramisoknál az, 
mely a kisebb szöggel van szemközt : negatív —-Pco, mely 
a nagyobbal.

/9) Ha a törzsidomtól (4-P) egy más Pyramis vagy 
Félpyramis abban különbözik, hogy megmaradván az ép
átlón és s főtengelyen a táv (a : c) a ferdátlót n-szer na
gyobb távban metszi (nb), származnak a ferdátló irányá
ban nyújtott Pyramisok, röviden Klinopyramisok, melyek
ből szintén egy fél vagy mind a kettő lehet kiképződve. 
Jegyök :

a : nb : c = + [P^J vagy rövidebben -I- P?i.
Zárjel közé azért teszszük a ferdátló alakjait, hogy 

az épátlóéitól megkülönböztessük; azonban Naumannak 
újabb jegyezési módja, a P ferde vonással különböztetni 
meg, egyszerűbb, és e könyvben is használtatni fog úgy 
az mpn-nél, mint származékainál.

A növés határt ér, ha n = oc, s ekkor származik a 
Klinodoma, azaz 4 egynemű a ferdátlóval egyközes lap. 
Ezen egyneműségre a 4 lapnak okozza, hogy azok nem 
oszolnak fel két félre, hanem mindig együtt képződnek ki, 
ezért a + megkülönböztetés itt elmarad. Jegyűk :

a : oob : c = poo.
A zárjel vagy a ferde vonás = P itt is azért van, 

hogy ennek és az Orthodomának a jegye között különb
ség legyen.

y) Iía a főtengely (m-szer) nő vagy fogy, származ
nak mind a 3-féle származási esetben hegyesebb és tom
pább Pyramisok vagy illetőleg hegyesebb és tompább 
Domák.

A törzsidom jegyéből a : b : c = +P 
lesz a : b : mc = +mP.
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A törzsidom Orthopyramisából na : b : c = +-Pn 
lesz na : b : mc = -\-m¥n.

A törzsidom Orthodomájából coa : b : c = 4~-Pqq 
lesz eoa : b : mc = -HnPeo.

A törzs idom Klinopyramisából a : nb : c = -PEíz 
lesz a : nb : mc — -l-míRíz.

A törzsidom Klinodomájából a : cob : c = 'Eoo 
lesz a : cob : 7nc = m'Eoo.

A növés határa el van érve, ha m = <>□, s ekkor 
származnak Oszlopok és Véglapok, melyeknél a -I- jegy 
elmarad, minthogy a lapok mind egyneműek, s mindenkor 
együtt képződnek ki.

-HmF-ből lesz az cgyhajlású Oszlop coP. 
-HnPn-bői ,, az épátló Oszlopa coPn.
d-mpn-ből „ a ferdátló Oszlopa eopn.
-Hn-Pco-ből „ az épátló Véglapja ooPco. 

w'Beo-ből „ a ferdátló Véglapja coPco.
A fogyás határa az, midőn ra = o, ekkor minden 

esetben a közönséges Véglapok származnak. Jcgyök : oP.
62. §. Osszalaklatok. E rendszer az előbbiektől ab

ban különbözik, hogy itt már fél Pyramisok és fél Ortho- 
domák is lehetnek kiképződvc, különben a rhombos-rend
szer természetét követi.

* A tengelyeket szabályosan állítva. (59. §.)
1. Két egynemű valamelyik tengely két végén álló 

lap egyike a 3 Véglapoknak : oP; 70. ábra. co-Pco; oopco 
74. ábra. (47, 49, 50, 51, 52, 53. m.)

2. Két egynemű 
a főtengelyhez és a 
ferdátlóhoz hajló lap 
valamely fél Orthodo- 
ma: +w?oo;—?»Pco

76. ábra. (47. m.)
3. Négy egyne- 

a három tengely-
hoz hajló lap valamely 
fél Pyramis : 4-7íiP ; — 
thP (+m¥n ; + 7np7i) 
71, 72, 73. ábra. (48, 
50, 55. w.)

4. Négy {egynemű két tengelyhez hajló, a harma- 
8tabó Jóm. Ásványtan. 5
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dikkal egyközcs lap a Klinodoma 772'pco vagy az c^yliaj- 
lású Oszlop coP, (coPn; oo-Rn) 68, 70,71, 72, 73, 74, 75, 
76. ábra. (47, 48, 49, 50, 52, 53, 55. ?».)

55. (Gypsz) a Törzspyramis két fele +P, Osz
loppal coP.

48. 771. (Sziksó) a Törzspyramis fele -f-P, Oszlop 
ooP, és a ferdátlós Véglapok od'Boo.

49. 77i. Oszlop coP, kö
>5 zönséges Véglapokkal oP.

Az épátló nagyobb mint 
a ferdátló abban az irányban, 
mint a 45. mintánál.

50. 77i. Oszlop coP. Vég
lap oP,negatív Fél pyramis —P.

51. 777. a háromféle Vég
lap oo-Pco; copco ; oP.

52. 77i. ugyanaz mint 49. 
777. oP, coP, csak hogy itt a 
ferdátló nagyobb.

— és53. 771. (Kandisczukor) Oszlop coP; épátlós 
közönséges Véglap cso-Pco; oP.)

47. 77i. (Orthoklas) copoo uralkodik, oP, 2-Pco, 
és ooP.
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.Az cgyhajlásií rendszerben krystályodó ásványok és 
néhány vegykészítinény.

A) Ásványok.

a) Fém- vagy fél fém fényű
ásványok.

Myargyrit*) PM=97°33; MM 
— 93°56z.

Warwickit MM = 93°94z.
Wolfram mi =110’46'; MM 

= 101’ 5'.

|5) Kő kinézésű ásványok.

Achmit PM = 100°; MM 86’36'. 
Amphibol PM 103’13' ; MM 

121’31'.
Amphodclit MM = 94’19'. 
Arfvcdsonit MM = 123’30'. 
Barytocalcit PM 102’30'; MM 

106’55'.
Brewsterit PM 92°; MM 136°.
Bucklandit PM 103’36'; MM 

70’49'.
Caledonit PM 96’26; MM 61’. 
Gypsz PM 109’46; MM 111’30'. 
Edwarsit P.M 100° ? ; MM 95’. 
Erythrin PM 101’13'; mi 55’15'. 
Chondrodit.
Azurit PM 91’52 ; MM 107’16'. 
Apbancsit PM95’; MM 107’16'.
Malachit PM 112’32'; MM 

107’16'.
Lunnit ••) (—P : —P) = 117’50' ; 

(—P ; oo-Eoo) = 123’30'.
CouzeranitPM 92—93’; MM 84'. 
EpidotPM 103’10 ; MM 116’33'. 
Euklas PM 118’46' ; MM 114’50'. 
EöldpátPM 112’35' ; MM 118’58'

Lévy — és 120’ Bőse szerint. 
Vivianit PM 105’19'; MM 108’. 
Botryogen PM 113°37' ; MM 

119°66.

p) p = » vdglap oP, M u... Oszlop

*•) Mások szerint rhombos.

MelanteritPM108°; MM 99°30z. 
Gadolinit PM 95°22; MM 115°. 
Gaylussit PM 96°30' ; MM 68°50z. 
HaydenitPM 95°5Z; MM 98°22. 
I-Iculandit PM 108°lz: MM 

97°39z.
Huréaulif. PM 101814z: MM 

117°30<
Lanarkit PM 88°4őz.
Laumonit PM 114°őOz; MM 

84°30z.
Ligurit (Sphen ?) MM 104°. 
llhodonit MM 87°őz.
Monazit MM 92J30z ; PM 100° 

25' 13".
McsotypPM90°54z; MM 91°20z. 
Murchisonit (oP : oo-Poo)106°ő0z;

(oP : ooibo) 90°.
Melanochroit PM 117°24z: MM 

93° ?
Pharmakolit PM 117°24z; MM 

95°46z.
Krokoisit PM 90°: MM 93°30z. 
Pyroxen PM 100°2őz: MM87°őz. 
Realgar PM 104°12z;MM74<>26z. 
KyakolitPM112°19;MM119°őlz. 
Skolccit MM 91°35'.
Sillimanit PM 113°: )ßl S8°. 
Sphen PM 93°lz; MM 76°2Z. 
Stellit.
Thulit MM 87°30z.
Triklasit (Falilunit) MM 109°30z. 

PM 101°3z.
TurneritPM 99°40z; MM96°10z. 
Vivianit PM 105°19z ; MM 108°. 
Wagnerit PM 109°20z; MM 

9ö°25z.
Warwickit MM 93—94°.
Borax PM 101°30'; MM 86°30z. 
Coquimbit PM 108°; MM 119°66z. 
Melanterit PM 108°; MM80°30'.
Glauberit PM 136°45z; MM 

116°30z.
Soda PM 103°43' ; MM 76°12z. 
Troua

5 *
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B) Vegykészítmcnyek.

Sóskasav.
(Fe,Mn,Co) 0, S03 + 7 IIO.
(KC1 + FeCl) + 2 IIO.
3 KCv + Fe2Cy3.
(K,Ain) 0, SO3 + (Mg,Mn) 0, 

SO3 + 6 HO.

(Mn,Ni,Co) O, AcO3 + 4 IIO- 
Asparaginsav.
Taurin.
Cholesterin.
Nádczukor.
Dulcose.
Őrein.
Asaron.

VI. Hároinliajlásii rendszer.

63. §. A háromhajlású (triklines) rendszer*) alakjai 
3 irányban vannak másmáskép ki képződve. Ezen irányok 
egyike sem épszöges (30. §. Váz). Van tehát 3 különböző’ 
hosszaságú s egymáshoz csupa ferde szögekben hajló ten
gelyük.

Főtengelynek azt választhatjuk, a melynek irányá
ban a legtöbb lap van kiképződve. A melléktengelyeket 
itt is, mint a rhombos-rcndszernél a hosszaság szerint 

és kisátlónak mondjuk. A három főmetszet : az 
allyas, a nagyátlós és a kisátlós.

A krystályok állításánál a melléktengelyek egy 
szintbejönnek, a főtengelyt úgy fordítjuk, a hogy ma
gát az összalaklat legjobban kiveszi.

Neve arra vonatkozik, hogy c rendszerben 3 hajló 
tengely van.

64. §. A 3-hajlású rendszer alakjai :
1. Pyramisok, tulajdonkép 4 Négy edpy ramis (több

faja). -
2. Oszlopok, tulajdonkép Oszlopfelek (több faja).
3. Vég lap ok (több faja).
1. A háromhajlású Pyr amisok (59. m.) (Váz) 8 kü- 

lönoldalú háromszög környezte alakok, melyek közül csak 
két-két egyközcs lap egynemű. A Pyramis tehát tulajdon
kép 4 Negyedpyramisból áll, melyek egymástól függetle
nül lehetnek kiképződvc.

* A főtengely hosszasága szerint itt is vannak hegyes

♦) Anorthotypes S. Mohs; cin- und eingliedriges S. Wciss ; 
triclinic System Dana.
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és tompa, — a melléktengelyek Rosszasága szerint Makro- 
vagy Brachypyramisnegyedck.

2. A háromhajlású Oszlopok (58. és 56. m.) 4 a ten
gelyek valamelyével cgyközcs lap képezte alakok, de ezek 
közül is csak két ellenfekvo egynemű; az Oszlop tehát tu
lajdonkép két fél Oszlopból áll, melyek egymástól függet
lenül lehetnek kiképződve.

A főtengely irányában menő lapok képezik a három
hajlású fél Oszlopokat; a melléktengelyekében menők a 
fél Makro- vagy Brachydomákat.

3. A Véglapok (56, 58, és 60. ?n.) két egynemű lap 
valamely tengely két végén. Van 3-féle, s úgy nevezzük 
el, mint a rhombos-rendszerben : a főtengelyé vagyis a 
közönséges Véglap, továbbá a nagy- és kisátlóé.

* 65. §. Származtatása és jegyezése a 3-hajlású 
alakoknak. Törzsidomúi itt is egy Pyramist vagyis tu
lajdonkép 4 Negyedpyramist együtt veszünk. Ezen cgy- 
cgy lap a három tengelyt különböző s egymástól függet
len távban metszi. Jegye : a : b : c = V ; a — kisátló ; b 
= nagyátló ; c = a főtengely.

Ezen P alatt azonban 4 negyed alakot kell értenünk, 
s azt a jegyben is kifejeznünk. E végből a Törzspyramist 
(59. m.) úgy állítjuk, hogy a két melléktengely egy szint
be, a kisátló mellső hátsó irányba jőjön, és a mellső négy 
lapból a két felső és a két alsót láthassuk. Ezen 4-féle la
pok mindenikének megfelel a hátsó lapokból egy azokkal 
cgyközcscn menő lap s képezik együtt a Negyedpyramist, 
melynek jegyét a mellső lapok helyzete szerint képezzük : 

A felső jobb lap lesz a felső jobb Ncgycdpyramis P' 
Á „ bal 
Az alsó jobb 
Az „ bal

Ha példáúl a két felső volna kiképezve, jegye lenne : 
'P'; ha a két alsó negyed ,PZ.

Az egész Pyramisnak vagyis mind a 4 negyednek 
jegye a törzsidomban 'P'.

A törzsidomból itt is mint a rhombos és cgyhajlású 
rendszernél 3-félc módon származnak az alakok :

a) ha a táv a kisátlón (a) nő,

'P 
p,
,p

a „ bal 
az alsó jobb 
az „ bal

n
»

n 
n

J5

5?

5í
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ß) ha a nagy átlón nő (b),
ha a főtengely (c) nő vagy fogy.

a) Ha a törzsidomtól ('P') egy más Pyramis abban 
különbözik, hogy megmaradván a nagyátlón (b) és a fő
tengelyen fej a táv, a kisátlót (a) n-szer távolabb metszi, 
származnak a Brachypyramis-negyedek; jegyök na : b : c-

E növés határa, ha n = oo, s ekkor származnak a 
Brachydoma-felck eoa : b : c = 'P'co.

/9) Ha a törzsidomtól (T') egy más Pyramis abban 
különbözik, hogy megmaradván a kisátlón (a) és a főten
gelyen fej a táv, a nagyátlót (b) n-szer távolabb metszi, 
származnak a Makropyramis-negyedek ; jegyök a : nb : c 
= 'P n.9 9

E növés határa ha n == c>o, s ekkor származik a Ma- 
krodomakét fele. Jegyök a : oo7> : c = 'P'eo.

/) Ha a főtengely fej ?n-szer nő vagy fogy, megma
radván a melléktengelyek, származnak mind a 3-féle szár- 
mazási esetben hegyesebb és tompább Ncgyedpyramisok,. 
s illetőleg hegyesebb és tompább Féldomák.

A törzsidom jegyéből *P* lesz m*P*
xz

A „ Brachypyramisából 'P'n „ mPn
A ,, Brachydomájából *P*co „ 7nP,co
A ,, Makropyramisából 'Pn „ onP,n
A ,, Makrodomájából *P*eo ,» m'P'co.
A növés határa ha ni = co, s ekkor Oszlop-felek 

vagy Véglapok származnak :
ot'P'• f átváltozik a 3-hajlású Oszlop feleire co'P't •
níP'n• • a kisátló oo'P'n/ *

rn'Pn/ » » a nagy átló » » co'P'n9 »
m'P'co• • « a kisátló Véglapjaira

w
copco

raP'zo9 9 a nagy átló 5? epPco.
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A fogyás határa ha m = o, s ekkor minden esetben 
a főtengelyen álló közönséges Véglapok származnak. Je- 
gyök oP.

* 66. §. Összalaklatok. Mindössze sem sok test 
krystályodik a háromhajlású rendszerben; s azt,hogy ide 
tartozik, a részaránytalanság nagy foka miatt nem nehéz 
eltalálni, de a lapokat részletesen elemezni néha nem cse
kély bajjal jár. Némely alak közelít az cgyhajlású rend
szer alakjaihoz, s azokat ezek szerint elemezzük; mások 
eltérnek s- ezeknél annál nehezebb magát tájékozni, men
tői kevesebb lap van kiképződve.

Az összalaklatokon csupa lap-párokat látunk: ezek 
Véglapok, Féloszlopok és Ncgycdpyramisok lehetnek. Ha 
sok lap van valamely irányban kiképződvc, azt főtengely
nek vcszszük. Ha mindössze is kevés lap van, a főtengely 
választása is bajos.

Elemzési szabályok helyett czélszerübb a meghatá
rozott rajzokat vagy mintákat tanulmányozni.

58. m. Rézgálicz tengely keresztje szerint oP ; oo'P ; 
ooP* a közönséges Véglap, a 3-hajlású Oszlop jobb és bal 

fele, tudniillik a kisátlót mellső hátsó 
irányban tartva.

56. m. ismét a kisátlót tartva 
mellső hátsó irányban : a Törzspyramis 
4 negyede 'P; P'; ZP; Pz; a főtengely 
Oszlopának bal s jobb fele co'P; eoP'; 
végre a nagyátló- és kisátló Véglapja

—— 
coPco ; coPco.

57. m, a Rézgálicz közönséges 
alakja, ismét a kisátlót mellső hátsó 
irányban tartva ; a Törzspyramis felső 
jobb negyede P'; a nagyátló Véglapja 

coPoo; a háromhajlású Oszlop bal s jobb fele ooT; coPʃ; 
végre akisátló Véglapja ooPco.

60. m. (Albit). Uralkodik coPco, oP, co'P , coP', 
2zPzoo, 'P.

A 100. ábrán az 57. mintának három első alakrésze 
fordúl elő. .



A háronihajlású rendszerben krystályodó ásványok és 
nehány vegykészítmény.

A) Ásványok.
«) Fém- vagy félfém kiné

zésű ásványok.
Allanit PM 135°15z ; PT126°17'; 

MT 115°*).
Tantalit PM 92°30<?; PT 101 ? ; 

MT 94°.
£) Kőkinézésü ásványok.

AlbitPM 165°; PT 93°30z; MT 
119°30'.

AnorthitPM94°12z; PT 100°57z; 
MT 117°28z.

AxinitPM 135°25z; PT 115°30z; 
ISIT 154°50z.

Babingtonit PM 92°34': PT 88°; 
MT 112°30z.

Chalkanthit PM 127°30z: PT 
108°: MT 123°.

Pistiién PM 93°I5Z; PT 106°50'’ 
MT 106°15z.

Labradorit :
PM 85°30z; PT 115°; 

86°42z 114°48z;
MT 119° (Lévy) .

120°45z (Rose).
Latrobit PM 98°20; PT 93°30z ; 

MT 91°.
OligoklasPM115°30z;PT 93°45z.
Pyrallolith PT 80°; MT 94°36z.

B) Vegykészitmények.

Bórsav.
(Mn,Cn) O, SO3 + 5HO. 
(3KCl+U2Cl3J+2 (3HO,U2OB). 
KC1 + PtCl2.
AmO,SO3 + (3 MgO,SO3) + 

18 HO.
Kakodylsav.•) itt M — -so p;-. T = co ;p.

Vagy 700 ásvánvfaj közt krystályodott van 385; ezekből esik
1. A szabályos
2. A négyszöges

rendszerre
n

83
38

3. zl liatszöges ii 80
4. A rhombos 99
5. Az egyhajlású ii 70
G. A háromhajlású ii 15.

VII. Krystályodási tökólytelenségek.

67. §. A krystály-képzödés tökélytelenségei. Ki
véve az élszögeket, minden egyéb elem a legtöbb esetben 
tökély tel enebb a valóságos krystályokon, mint mintákon. 
E tökélytelenség a bizonyos nagysággal bíró krystályok- 
nál, vagy onnét van hogy részek nincsenek meg, vagy 
hogy megvannak, de eltorzulva. Abban az esetben a ki
képződés hiányos — ebben rendetlen.

68. §. Hiányos képződés. — Hiányos a képződés :
1. Az által, hogy a krystályoknak legtöbbször csak 



az egyik véget látjuk, a másik az anyakőben van elrejtve. 
Ha sikerül kiszabadítani és látjuk, hogy köröskörül ki 
van képződve, a krystály Jjennött (eingewachsen); de ha 
csak egyszerűen az anyakőhöz van nőve, anélkül hogy ez 
a vége is ki lenne képződve, fennött (aufgewachsen). Ezek 
sokkal többször fordulnak elő, mint amazok.

2. Néha hiányzik egy egyszerű alaknak valamelyik 
lapja, példáid (Quarczon) a hatszöges Pyramisnál csak 5 
lap van meg; ilyenkor 4 élszög egészen rendes, az Ötödik 
pedig olyan, mint midőn egy rendes krystályon egy lapot 
kihagyva, fölötte a két szomszédnak hajlásút mérjük.

3. Egy sajátságos neme a hiányos kiképződésnek az 
úgynevezett félalakosság vagy hemimorphismus. Ez a 
két- és háromféle tengelyű rendszerek (29. §.) alakjain 
szokott előfordulni, és abban áll, hogy a bennőtt krystály 
felső végén más alakok lapjai vannak, mint az alsón. 
(Turmalin, Horgércz, Struvit.)

A fél alakos krystályok még az által is feltűnnek, 
hogy melegítés által az ellenkező két végen különböző 
villámosságot vesznek fel. (Polarelektrisch.)

69. §. Rendetlen képződés. — Rendetlen a kép
ződés :

1. Ha az egynemű lapok a középponttól 
nem egyenlő távban vannak. Ez az eset csaknem 
szabály gyanánt fordúl elő, és gyakran annyira eltorzul
nak az alakok, hogy a tájékozás bajos. A lapok egészen 
más idomot vesznek fel mint rendes képződéskor; az által 
az élek viszonylatos hosszasága, sőt a csúcsok részaránya 
is szenved. Ilyenkor nem marad egyéb hátra, mint az 
egynemű lapokat számra összekeresni és az élszögeket 
szorgosan mérni.

2. A lapok nem mindig simák és rónák, mint 
a mintákon, hanem érdesek, mintha ki lennének éve 
(zerfressen) (Folpát); görbék : lencse-alakúak (Gypsz, 
Vaspát, Mcsitinpát), nyercg-alakúak (Barnapát, Ankerit), 
gömb alakúak (Gyémánt), néha szabálytalanúl dombo- 
rúk, mintha megolvadni kezdettek volna (ólomfény, Au- 
git); néha különféle fényt látunk a lapokon, ez annyiból 
érdekes, hogy az egynemű lapoknak fényök ugyanaz, te
hát a különböző fény többnemű lapokra mutat.
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Néha csikósak vagy rovat o- 
sak (gestreift) a lapok. Ez annak a 
jele : hogy ugyanazon alaknak sok 
egyéne össze van nőve, mert a rovatok 
nem egyebek, mint az egymáshoz fű
ződött egyének élei. (Timsó, Quarz 
(101, ábra), Pyrit.) Összalaklatban 
csak az egynemű lapok csikósak.

A lapok néha lyukasak,mintha 
mégnem fejeződött volna be a krystály 
képződése (Quarz, Arsensav, Ólom
fény). Az ilyen példák vagy azt mu
tatják, hogy először az élek táján kép
ződött ki a krystály; vagy hogy a 
kiképződött krystályt utólagosan hozzá 
fért tényezők kezdték bontani, részeit 
elhordván. Az élek mind az olvasztó
mind a lengítő (sublimans) hatásnak jobban bírnak 
ellentállni, mint a lapok közepe, azért azt itt venni előbb 
észre.

VIII. Krystálymérés.

70. §. Krystálymérés. — Minthogy tehát az él
szögek (14. §.) értéke állandóbb, mint az alak többi ré
szeié, azt használjuk legtöbb esetben a krystályok meg- 
határzásánál.

Az élszögek nagyságát mérés által tudjuk meg és 
számban fejezzük ki. A mérés az úgynevezett goniome- 
ter vagyis szögmérő segítségével történik. Ilyen van 
2-féle : kézi- és fényverési goniometer.

71. §. Kézigonionieter 17, ábra, —
A kézigoniometernek (Hand-odor Con- Ä
tactgoniometer) három lényeges része van : "j ÙX
először egy félkör, mely 180° fokra van be- *
osztva; másodszor egy szilárd vonasz (Li- Ç
ncal), mely a félkör két végét összeköti; és 
harmadszor egy mozgó-, mely az előbbivel 
a félkör középp ontjában össze van kötve, egyik vége a 
félkörön jár, másik c szilárd vonaszszal különféle nagy
ságú zugokat képez.

Használatkor a krystály élszögét a két vonasz közé
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teszszük úgy, hogy ezek lapja az élben összejött két 
krystálylapra feküdjék; most azt nézzük, hogy a mozgó 
vonasz a félkörnek melyik fokánál állapodott meg. Ez lesz, 
az élszög nagysága.

A kézigoniometert csak nagyobb krystályoknál vagy 
mintáknál használjuk. Az eredmény nem igen pontos, 
hibázhatni több fokban. Finomabb mérésekhez, melyek
nél a hibának nem többet, mint egy fok tört számát (né
hány perczct) szabad tenni, a fényverési szögmérőt 
veszszük.

* 72. §. Fényverési szögmérő. A fényverési 
szögmérő (Reflexionsgoniometer), melyet legelőször 
Wollaston talált fel, de azóta Mitscherlich, Babinct, Fran- 
kenheim s többen módosítottak, lényeges részei.

1. az állvány, melyhez a többi részek csatolvák;
2. egy egész kör, mely kétszer 180” fokra van 

beosztva. Ezt jobbra balra lehet forgatni;
3. a krystálytartó, azon rész, melyhez viasz, 

segítségével a krystályt ragasztjuk;
4. egy tükör, melyben használatkor egy szemközt 

fekvő alkalmas tárgynak képét nézzük.
Használata nem oly egyszerű, mint az előbbié ; tisz

tán felfogni csak mutatás után lehet, Az elve az : hogy a 
krystálynak fényes lapján egy fekete vagy világos vonali 
vagy pontot (például gyertya-lángot) a fényverődés tör
vénye szerint meglátunk, s ugyanazt meglátjuk a szom
szédlapon is, ha a krystályt forgatjuk. E forgatásnak 
nagyságát a szer segítségével számokban kapjuk meg. 
Azonban az igy kapott szög még nem a keresett élszög, 
az ennek a pótszöge (Supplementwinkel), s kikapjuk az 
élszöget , ha a goniometerről leolvasott szögét 180-ból 
levonjuk.

Főszabály : hogy azon él, melynek szöget mérjük, a. 
szer forgatási tengelyével lehetőleg egy vonalba essék. 
Ezen szögmérővel fényes lapu és rendesen kiképződött 
krystályokat határozunk meg, minőket leginkább a kicsi
nyek közt találni. A nagy s nehéz példányokat, úgy 
szintén a homályos lapúakat, csak a kézigoniomcterrel 
mérjük.

Kézigoniometer ára 8 vagy 10 forint; fénvverósié 86 vagy Ö0- 
Az egészen finom mérésekre szolgáló szerek több 100 ftra is mennek-
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IX. Ikerképződés.

73. §. Ikerkrystályok. Történik néha, hogy két 
krystályegyén egymással sajátságos módon összenő, mit 
leggyakrabban beálló zugokról ismerünk meg, melyek 
egyes krystályokon soha sem jönnek elő. Az igy összenőtt 
két egyént ikerkrystálynak (Zwillingskrystall) nevezzük.
103, 102, 104. ábra a 76. §.-nál.

Az ikerkrystályoknál kettőre tekintünk : a) az 
egyének állására, b) ömenöWsö'Ä; módjára.

74. §. Az egyének állasa. — Az ikerkrystályok
nál kétféle állásban találjuk az egyéneket : vagy úgy, 
hogy tengelyeik mind egy közösek, vagy hogy nem cgy- 
közesek.

Az egyközes tengelyű ikrek leginkább csak feles ido
moknál fordulnak elő, midőn két fele egy teljes alaknak 
olyan állásban van összenőve, melyben a teljest vissza
állítani volnának képesek. így szokott két Tetraéder, két 
Otszögtizenkettős kiképződve lenni. (Gyémánt, Fakóércz, 
Pyrit).

A nem-egyközes tengelyű ikrek mind feles mind tel
jes alakoknál jöhetnek elő. Ezeknél egyik egyén a másik
hoz úgy nőtt, mintha annak valamely krystálylapján 
bizonyos számú fokra lenne fordítva. E látszólagos fordí
tás néha 180°, néha 80°, máskor 60° s a t. fokot tesz.
104. ábra.

Néha a két egyén akként áll egymáshoz, mint va
lamely tárgy saját képéhez a tükörben.

75. §. Az egyének összenövés-módja. — Az 
összenövés módjára nézve szintén kétfélék az ikrek : dí- 
nüttek es ránőttek, miszerint az egyének vagy egymáson 
átnőve, vagy egymásra ránőve vannak.

Néha előfordúl, hogy a két egyénhez, melyek az 
ikerképződés ezens zabályai szerint vannak összenőve, egy 
harmadik, negyedik s a t. csatlakozik; ez nem máskép 
mint az első, két egyén összenövés! törvényének isme4 lő- 
dése által történik.

76. §. Ikerképzödési példák. — Az ikerképződé
seket rendesen a beálló zugokról ismerjük meg, és arról, 
hogy az oszlopos krystályoknál máskép van az egyik vég 
kiképződve mint a másik.
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1. A szabályos rendszerben vannak : a) egyközes 
tengelyű átnőtt ikrek. A Gyémánt és Fakóércznél két 
Négyes; a Pyritnél két Ötszögtizenkettős. — b) Nem
egy közös tengelyüek az Octacderlap irányában van
nak átnőve is, ránőve is. Átnőve a Pyrit, Ólomfény, Fol- 
pát két Hexaederje. Ránőve a Spinéll, Mágneskő, Timsó, 
Automolit, légsavas óloméleg stb. két Octaöderje; vagy a 
Horgkéneg két Rhoinbtizcnkettősc.

2. A négyszöges rendszerben 
vannak : egyközes tengelyű ik
rek, de gyéren. Rézkénegnél két 
Sphenoid. — b) Gyakrabbak a nem- 
egyközes tengelyüek a másod
rendű Pyramis Pco irányában rá
nőve. Ónércz, Rutil, Hausmannit, 
Rézkéneg. 103. ábra, az Onércz iker- 
krystálya.

3. A hatszöges rendszerben van
nak nemritkán : a) egyközes ten

gelyű ránőtt ikrek. (Chabasit, Quarz, Mészpát, Vasfény 
stb.) —- 6) Vannak nem egyközes tengelyű lcgtöbb- 
nyire valami Rhomboöder irányábán ránőtt ikrek és (Mész
pát, Vasfény, Veres-ezüst- érez, Tetradymit, Korund stb.)

nck rendesen

4. A rhom^ 
bos- rendszerben 
igen ritkák az 
egyközes ten
gelyű ikrek 
(102. ábra a 
Harmatom ikrei); 
de annál gyako- 
riabbak a nem 
egyközes ten
gely űck , me
lyeknél az egyé-

az Oszlop coP valamely lapja irányában 
vannak ránőve (104. ábra a Staurolith ikreit mutatja, 
hol a főtengelyek keresztben állnak egymással). Aragonit, 
Fcjér-ólomércz, Markasit, Melanfény, Salétrom, Kénsavas 
káli, Strontianit, Witherit stb.)
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5. Az egyhajlású rendszerben leggyakoriabbak az 
olyan ikrek, melyeknél a főtengelyek egy közösek. Ilye
nek vannak ránőttek; a Gypsz, Augit, Amphibolnál stb.; 
átnőttek : a Földpátnál, stb.

6. A háromhajlású rendszerben gyérebbek az iker
képződések. Az ide tartozó földpát-nemeknél azonban 
fontosságot kapnak, minthogy az egyhajlású földpát ik
rek törvényétől a képződésben eltérnek, és ez által azok
tól különböző kinézést kapnak.

X. Kristálycsoportok.
77. §. Bennött, fennött csoportok. — Ha több 

kivehető krystály van máskép, mint az ikrek összenőve, 
azok egy krystálycsoportot képeznek, melyek (miként az 
egyes krystályok 68. §.) kétfélék lehetnek : iennuftefe és 
fennöttek.

Bennött csoportok (Krystallgruppe) több egymás
hoz nőtt krystálya ugyanazon testnek, melyek anyakőből 
szabadon kivehetők, és állományra (Substanz) nézve 
attól rendesen különböznek (Kézlazur Chessyből; Pyrit 
mészben; Hopelyhek a körlégben).

Fennött csoportok (Krystalldruse) több krystálya 
ugyanazon testnek, melyek közös anyakőre vannak nőve, 
melytől állományra nézve nem különböznek. (Quarczkrys- 
tályok quarczanyakövön ; Mészpát mészkövön.)

b) Krystály-halmazok.
78. §. Fogalma. A krystály-egyéncknek az alak 

meghatározására nézve ellentéte a krystály-halmazok 
(krystallinische Aggregate) , mert amazoknál az alakot 
egyenként lehetett meghatározni, ezeknél rendesen nem.

A krystály-halmazok alatt a gátolt krystályodásnak 
eredményét értjük, midőn számtalan apró egyén egymás
hoz tapadva és egymást az idő vagy hely szűke miatt a 
a növésben akadályozva, képződött ki.

79. §. Krystályos ásványok. — A halmaz-alakú 
ásványokat krystályos ásványoknak mondjuk. Ellentét
ben a krystályodott ásványokkal, melyeknél a krystályok 
egyénileg vannak kifejlődve. (4. §.)
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A krystály halmazoknál kettőre figyelünk : a) az 
alakra és b) az egyének összenövés-módjára.

a) Az alak nem bír fontossággal, nincs is tudo
mányos elnevezése, hanem összesen véve hasonlítjuk a köz 
élet valami tárgyához, s akként nevezzük; például tű-, 
rózsa-, kéve-, szőllő- vagy fürt-, vese-idomú ásvány. 
Innét a krystályos ásványokat utánzó alakoknak is mond
juk (nachahmcndc Gestaltcn).

80. §. Szöveg. — ój Az egyének összenövés-mód
ja vagyis a halmazok szövege háromféle lehet : szemcsés, 
leveles és rostos.

1. Szemcsés (kömig), midőn kisebb nagyobb össze
tapadt szemekből áll (süvegezukor, kamarai márvány, 
Alabastrom).

Ha a szemek oly aprók, hogy csak nagyitó üvegen, 
látjuk, az ásvány tömött (dicht (Szarukő); ha a szemek 
közt csekély az összefüggés, földes (érdig) (Kréta); ha 
semmi összefüggés sincs, por alakú.

Alakra nézve lehet a szemcsés szövegű ásvány csupa 
hasonlatosságnál fogva gömbös, csap- vagy csepkő-idomú 
(kugelig, zapfen-, tropfsteinartig).

2. Leveles (blätterig), midőn kisebb nagyobb levél
kékből áll. E szöveget lemezes-, táblás-, pikkelyes-, 
héjas- vagy kérgesnek is mondjuk (blcch-, tafelförmig, 
schuppig, schalig, krustenartig).

A levelek vagy szabadok vagy úgy lehetnek össze
nőve, hogy kis cmlékeztctésnél fogva képezik az ék-, le
gyező-, fésű-, lándzsa-, kéve-vagy rózsaidomú ásványokat 
(kcil-, fâcher-, kamm-, lanzcn-, garben-, rosenförmig).

3. A szálas vagy rostos, midőn az apró krystály- 
kák egy vonalban vannak összenőve. Ha c vonalok külön 
állnak, a szöveg szálas, ha összenövök rostos (faserig).

Alakra nézve a szálas ásványok hasonlatosság sze
rint lehetnek : haj-, tű-, huzal- (drót) agyaridomúak 
(haar-, iiadel-, draht-, zahnförmig) ; vagy pedig ha kis 
ágazást látunk : moh-, ág-, fa-, klárisidomúak (moos-, 
ast-, baum-, korallcnartig). Reczézctt (gestrickt), ha a 
szálak reczealakúlag vannak helyezve.

Rostos ásványoknál a vonalok néha sugarakként 
mennek egy középpontból ki, máskor egyközesen helyez- 
vék; a sugarasok képezhetnek csillagos-, fél- vagy egész-
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gömbös idomokat (sternförmig, halb-, ganzkugelig'). Ha 
több gömbnek látjuk egymás mellett részeit, úgy hogy 
egymáshoz nyomott szőllőszemekre, vagy ha nagyobbak, 
a vese dudorodásaira emlékeztetnek, lesznek a fürtös-, 
szőllőded-, veséded-alakok (trauben- , nierförmig) 
(Calccdon, Vasérczek), a még apróbb ilyféle dudoros 
felületű halmazásványt szederjesnek mondhatjuk. Az 
utánzó alakkal bíró ásványok szintén jöhetnek elő mint 
bennütt vagy fennött halmazok, miszerint az anyakőben 
ahhoz nem nőve, vagy az anyakövön ahhoz nőve képződ
tek ki. (68, 77. §§.)

81. §. Vaskos tömegek, hintett ásványok. Ha 
valamely szemcsés, leveles vagy szálas szövegű ásvány 
az anyakőben annyira gátolva képződött ki, hogy semmi 
más alakot nem bír felvenni, mint azon űrét, melyet ki
töltött, azt mondjuk : vaskos tömegben (derbe Masse) 
vagy hintve (eingesprengt) jő elő. Vaskos tömegben, ha 
nagyobb — hintve, ha kisebb mint egy mogyoró. (Hintve 
az Ezüst Arany is szók gyakran előjönni.)

c) Alaktalan ásványok.
82. §. Fogalma. — Alaktalan vagy amorph ásvá

nyok alatt azokat értjük, melyek kiképződésében a krys- 
tályodásnak semmi nyoma — s igy tehát semmi szabályos 
alakjok sincs.

Ilyen ásványok vagy szilárdak, mint Obsidián, Cal- 
cedon stb. — ezek néha mutatnak utánzó alakot, de szöve
get soha; vagy folyékonyak, mint Higany, Víz, Földolaj; 
vagy gőzneműek, mint a Körlég, Bányagőz. Ezeket csak 
a physikai és vegytulajdonságok szerint lehet meghatá
rozni.

II. SZAKASZ.
Physikai tulajdonságok

83. §. Fogalma. — Az ásványnak physikai tulaj
donságai alatt azokat értjük, melyeket észlelünk a nélkül, 
hogy állományában (Substanz) változnék. Ilyenek : 1. az 
anyagrészek össze áll ás ár a (cohäsio) vonatkozó tulaj-
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donságok, 2. a tömöttség, 3. az optikai, 4. a hőbeli,
5. az elcktrikai és mag ne ti kai-, végre 6. az íz-, szag
os tapintatbeli tulajdonságok.

I. Az összcállás.

84. §. Fogalma. A legkisebb részek összeállása kü
lönféle ásványoknál különböző, s ha külerővel szétvenni 
akarjuk, egyszer nagyobb másszor kisebb ellenállást ta
pasztalunk. Ezt az ásványtanban négyféle módon kisért
jük meg, miszerint az ásványra vagy éllel (késsel, vé
sővel), vagy lappal (kalapács fokával), vagy begy gyei, 
vagy hajlít ás sál hatunk, s az így tett puhatolás ered
ménye gyanánt az összeállásra nézve a következő négy 
tulajdonság áll elő : a hasadás, a törés, a keménység 
és a szívósság.

85. §. A hasadás. — Csak a krystályok és krystá- 
lyos ásványok közt találunk olyakat, melyeknél e tulaj
donság megvan. Ezeknél a parányok bizonyos módon 
helyezvék, úgy hogy egyik irányban összcállások gyen
gébb mint a másikban, és ha ebben kalapácscsal reáütünk, 
vagy néha a kés vagy véső élét reányomjuk, hasadni fog
nak, míg más irányban nem; hasonlag a fához, mely a 
hasáb hosszában hasad, széltében nem.

86. §. Hasadásidom. — A hasadásnál az nevezetes, 
hogy mindig valamely krystálylap irányában történik, és 
így ba annyiszor ismételjük, a hány egynemű lapja van 
azon egyszerű alaknak, egy valóságos krystályalakot ka
punk, mely hasadásidomnak (Spaltungsform) neveztetik. 
Ezt gyakran választjuk törzsidomnak, például a Mészpát 
hasadási Rbomboöderjét sat. Némely ásványnál egy hasa
dás-irány van, másnál kettő, három, sőt több is.

87. §. Kiváló hasadás-irányok. A különféle rend
szerekben következő irányokban találunk kiváló hasadást 
az ásványoknál.
1. A szabályos rendszerben 0; coOco szerint gyakran;

coO „ ritkán.
2. A négyszöges rdsz. eoP; coPco; oP szerint gyakran;

P ; 2Pco szerint ritkán.
6Szabó Józs. Aav&njrtan.
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3. A hatszöges rdsz. coP; coP2; oP; R szerint gyakran,
P; P2 szerint ritkán.

4. A rhombos rdsz. coP; oP; eoPco szerint gyakran; a
P; Pco; Poo coPco szerint ritkán.

5. Az egyhajl. r. coP;oP; oo-Poo; co'Boo szerint gyakran;
a P; — P; Peo, -Poo; — -Peo szer, ritkán.

6. A háromhajlású rendszerben oP szerint gyakran; a
coPz; co'P szerint ritkán.

88. §. Hasadás foka és minősege. Az ásványok 
könnyebben vagy nehezebben, azaz jól vagy roszúl ha
sadnak; c tekintetben körülbelül 5 fokozatot teszünk, s 
azt mondjuk : az ásvány

1. igen jól hasad (Csillám, Gypsz, Antimonkéncg, 
Ólomkéneg);

2. jól hasad (Folpát, Baryt, Amphibol);
3. kevéssé hasad (Augit, Kryolith, Scheelit);
4. alig hasad (Gránát, Aragonit, Fakóércz);
5. nem hasad, csak törik; ilyen krystályos ásvány — 

nem sok van.
A hasadás lap-minőségére is tekintünk s az folyto

nos (stetig), vagy megszakadt (unterbrochen), egyenes, 
egyenetlen, sima, csikós sat.

89. §. A törés. Ellentétben a hasadással, törésnek 
(Bruch) akkor van helye, ha valamely nem hasadó ás
ványt, vagy hasadót, de a hasadás-irány ellenében ütjük 
szét. A törésnél kettőre tekintünk : a) a felület idomára, 
b) kinézésére.

a) A törés a felület idoma szerint : kagylós, egye
netlen, egyenes vagy horgas. A kagylós törés (muschliger 
Bruch) olyan mintha kagylót nyomtunk volna az ásványba 
(Obsidián, Üveg, Szurok, Asphalt). Az egyenetlen gyak
rabban (Mészkő, Quarcz); az egyenes ritkán (Calcedon, 
Olomfark); — a horgas (bakig) csak nyújtható fémeknél 
jő elő.

b) A. felület kinézése szerint a törés sima (glatt); 
szálkás (splittrig), ha a törlapon félig elvált részecskék 
maradnak vissza, melyeknek élei világosabbak mint az 
ásvány egyebütt (Anhydrit) ; ʃöZdes (érdig), ha a törlap 
fénytelen s porminőségű (kréta).

90. §. A keménység. Az ásványok keménységre



83

nézve is különböznek; ezt tapasztaljuk, ha egyiket a má
sikkal karczoljuk. Hogy e tulajdonságot azok leírásánál 
czélszerüen lehessen használni, 10 különféle keménységű 
ásvány van összeállítva, mint rendes keménység: fokozat, 
s a többinek keménységét ezek egyikéhez vagy másikához 
hasonlítjuk.

1. Zsirkő (Talk).
2. Gypsz vagy Kősó.
3. Mészpát (Kalkspath).
4. Folpát (Flussspath).
5. Apátit.
6. Földpát (Feldspath).
7. Quarcz.
8. Topáz.
9. Kor und.
10. Gyémánt.
Ezek úgy vannak összeállítva, hogy minden számot 

a következő nagyobb megkarezol : az első szám tehát a 
leglágyabb, a 10-ik a legkeményebb.

Előforduló esetekben a kérdéses ásványnyal meg- 
karczoljuk egyiket a hátsó keménységek közül, példáid a 
Quarezot, ha ezt nem karezolná ásványunk, vesszük a 
Földpátot; ha ezt sem, az Apatitot. Tegyük fel: ezt nieg- 
karczolja, tehát ennél keményebb. Most azt kell tudni, 
hogy viszont a Földpát mcgkarczolja-e ásványunkat? Ha 
nem, úgy keménysége a Földpáté és Írjuk : K : 6; ha 
meg, úgy keménysége 5 és 6 között van, és azt némelyek 
igy irják K : 5,5., mások pedig Quenstedttel 5—6, azaz 
5 és 6 között.

Van néhány példa arra, hogy a keménység ugyan
azon ásványnál is többféle; nevezetes c tekintetben a 
Cyanit. melynek a hasadás irányában K : 5, az Oszlop
éleken 7. Úgy szintén a Gypsz. a Mészpát, az Ólom
fény sat. különböző irányban észrevehetőleg különböző 
keménységet mutatnak.

Mindezekre az imént következő összeállításban több példa 
fordul elő, valamint arra is, hogy némely fajoknál a keménység 
száma állandó.

6*
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Az ásványok összeállítva keménységük szerint.

1-2.
0,5—1. Graphit, Nakrit, Alumi- 

nit, Hartit, Ixolyt, Kao
lin, Pingvit, Pvrophyllit, 
Sassolin, Steatit.

1—l,5.Antimonit,Asbolan, Chlo- 
rit, Chlorezüst, Idrialit, 
Jódargyrit, Moly bdenit, 
Nagyágit, Nátron, Stern- 
bergit.

1— 2. Arseniosiderit, Bol, Bro-
mergyrit, Hegyiszappan, 
Uranit. Kálóméi, Kolly- 
rit, Limonit, Seladonit, 
Tellurbismuth.

1,5. Arsenit, Damourit, Jég, 
Ólom, Piauzit, Szalonakő, 
Thermonatrit, Umbra.

1,5—2. Auripigment, Covellin, 
Ehlit, Gypsz, Keramoha- 
lit, IIydromagnesit,Küm- 
mererit, Leuchtenbergit, 
Mirabilit, Natron-salét- 
rom, Realgár, Retinit, 
Salmiak, Sylvanit, Ty- 
rolit.

1,5—2,5. Halloysit, Kén.
1— 2—3. Heteromorphit.

2-3.
2— 1. Arseniosiderit, Bol,Bro-

margyrit, Hegyiszappan, 
Kálóméi, Uranit, Kolly- 
rit, Limonit, Seladonit, 
Tellurbismuth.

2— 1,5. Auripigment, Covellin,
Ehlit , Gypsz , Hydro- 
magncsit, Kíimmererit, 
Leuchtenbergit, Mirabi- 
lit, Natron-salétrom,Re- 
algar, Retinit, Salmiak, 
Sylvanit, Tirolit.

2. Antimonit, Asphalt, Au
richalci t, Beraunit, Bru- 
cit, Clialkophyllit, Hy- 
droboracit, Kalisalétrom,.
Kirvanit, Königit, Kősó,
Melanterit, Miloschin,
Oxalit, Pissophan, Selen- 
kén,Vivianit, Xanthokon*

2—2,5. Ammon-timsó, Annaber- 
git, Anthracit, Argentit, 
Arquerit, Bisinut, Bis- 
mutin, Borostyánkő, Bo- 
tryogen, Chalkolith, Cin- 
nabarit, Coquimbit, Di- 
genit, Epsomit, Fekete
kőszén , Freicslebenit, 
Goslarit, Haidingerit, 
Jamesonit , Johannit, 
Kali-timsó, Kilbrickenit, 
Lamarkit, Lirokonit,. 
Maskagnin, Mellit, Miar- 
gyrit, Pharmakolith, Po- 
lybasit, Pyrolusit, Ste- 
phanit, Tajtkö, Tellur, 
Tinkal , Volchonskoit, 
Xanthokon.

2—3. Agalmatholith, Anauxit, 
Berthierit, Chrysokolla,. 
Geokronit, Kerolith, Kő
velő, Melopsit, Menüig, 
Muskovit, Pennin, Pinit, 
Plinthit, Ripidolith.

2,5. Aikinit, Antigorit, Bary- 
tocölestin, Bisinut, Chlo- 
romelan, Cuproplumbit, 
Dermatin, Erythrin,Gay- 
lüssit, Leadhillit, Ólom- 
fényle, Onkosin,Pharma- 
kosiderit, Pikrophvll, 
Pimelith, Plagionit, Réz
vitriol, Rosellan, Selen- 
ezüst, Sideroschisolith, 
Spadait, Steinmannit, 
Symplesit, Thenardit, 
Trona.
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2.5— 3. Arany, Bourmonit, Cale-
donit, Chalkosin, Chlo- 
ropal, Chonikrit, Claus- 
thalit, Diadochit, Ezüst, 
Fahlunit, Glauberit, 
Gummiércz, Hydrargil- 
lit, Kalisulphat, Kryolíth, 
Lavendulan , Linarit, 
Magnesiacsillám , Mar- 
molith, Mendipit, Mye- 
lin, Misy, Phosgenit, Pi- 
krosmin,Stromegrit, Réz, 
Rhodochrom, Sugárkő, 
Tellurezüst, Teratolith, 
Valcntinit, Varvicit, 
Vauquelinit, Vörösólom- 
ércz.

2.5— 1,5. Hallovsit, Heteromor-
phit.

3-4.
3—2—1. I-Ieteroinorphit.

3—2. Agalmatholith, Anauxit, 
Berthierit, Chrisokolla, 
Gcokronit, Kerolith, Me- 
lopsit, Menüig, Musko- 
vit, Orthoklas, Pennin, 
Pinit, Plinthit, Ripi- 
dolith.

3 — 2,5. Abichit, Arany, Bourno- 
nit,Chalkotin. Chloropal, 
Chonikrit , Diadochit, 
Ezüst, Fahlunit, Glaube
rit. Gummiércz, Hydrar- 
gillit, Kalisulphat. Kryo- 
lith, Lavendulan. Linarit, 
Magnesiacsillám , Mar- 
malith, Mendipit, Misy, 
Mvelin. Phosgenit, Pi- 
krosmin, Réz . Rhodo
chrom, Stromeyerit, Tel- 
lurezUst, Teratolith, Va
lentinig Varvicit, Vau
quelinit, Vörösólomércz.

Allomorphit, Allophan, 
Boulangerit, Erubescit, 

<•» ♦>.

Haematit, Kovamalachit, 
Lepidomelan , Mészpát, 
Oli venit , Pyrosklerit, 
Stolzit , Tagilit, Vad, 
Vanadinit, Villarsit, Vol- 
borthit, Wölchit, Wul- 
fenit.

3—3,5. Altait, Amalgám, Anhy- 
drit, Antimon, Atakamit, 
Baryt, Bonsdorífit, Ce- 
russit, Cölestin, Domey- 
kit, Dufrenit, Gibbsit, 
Grecnockit,Huronit,Lau- 
montit, Leonhardit, Phö- 
nikockroit, Serpentin, 
Stellit,Vitherit, Zinkenit.

3—4. Dreelit, Glottalith, Hyd- 
rophit, Pcganit. Schröt- 
terit, Stilpnomelan, Tet- 
raödrit, Thrombolith, 
Uranszurokércz.

3,5. Antimonarsen, Antimon- 
czüst, Arsen, Diskrasit, 
Gigantolith , Hureaulit, 
Lepidokrokit, Markasit, 
Neukirchit. Polyhalit, 
Praseolith . Predazzit, 
PyrargiUit.Raphilith.Re- 
tinalit, Strontianit, Tan- 
nenit, Wad, Wolfsbergit.

3.5— 4. Alabandin, Alunit, An-
kerit, Antrimolith, Ara- 
gonit. Azurit, Brochantit. 
Desmin , Epidesmin, 
Euchroit. lledyphan, Hi- 
singerit, Leukophan, Ma
lachit, Manganit, Mime- 
sit, Pvrallolith, Pyromor- 
phit, Pyroxen, Skorodit, 
Sphalerit, Stilbit. Ten- 
nantit , Vasnikelkéncg, 
Wavellit, Vörösrczércz.

3.5— 4,5. Barnapát, Mangánpát,
Margarit, Magnesit, Pyr- 
rhotiu, Vaspát.
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4—5.
4—3. Dreelit, Fakóércz, Glot- 

talith, Hydrophit, Pega
ni t, Schrötterit, Stilpno- 
melan,Tctraedrit,Throm- 
bolith, Uranszurokércz.

4—3,5. Alunit, Ankerit, Antrimo- 
lith, Aragonit, Azurit, 
Brochantit, Chalkopyrit, 
Desmin, Epidesmin, 
Euchroit, Hedyphan, Hi- 
singerit. Leukophan, Ma
lachit, Manganit. Mán- 
ganfényle, Mimetit, Py- 
rallolith . Pyromorphit, 
Pyroxen, Skorodit, Spha- 
lerit, Stilbit.

4. Barytocalcit, Chiolith,
Cuban, Folpát, Krokido- 
lith, Libethenit, Stannin,
Pennán ti t, Vasnikelkc- 
neg, Vörösrézércz.

•1—5—3. Magnesit, Alstonit,Bis- 
mutit, Chabasit, Eding- 
tonit, Holmit. Karphosi- 
derit. Magnesit, Plumbo- 
resinit, Pyrosmalith, 
Scheelit, Sordawalit, 
Zinkit.

4—5. Azurit, Bronzit. Fluoce- 
rit, Herrerit, Phakolith, 
Platina, Triphylin, Zeu- 
xit , Barytharmotom, 
Chalilith, Gmelinit, Jef- 
fersonit, Neurolith, Vas, 
Villemit, Voltzin.

4.5— 3,5. Barnapát, Margarit,
Pyrrhotin, Rhodochrosit, 
Vaspát.

4.5— 5. Apophyllit, Childrenit,
Erinit, Kovabismutb, 
Palladium,Stilpnosiderit, 
Wollastonit, Zwieselit.

4.5— 5,5. Heterosit.
4.5— 6. Xanthophyllit.

5-6.
5—4—3. Magnesit.

5—4. Azurit, Bronzit, Fluoce- 
rit, Herrerit, Phakolith, 
Platina, Tryphylin, Zeu- 
xit.

5—4,5. Apophyllit, Childrenit,. 
Erinit , Kovabismuth, 
Palladium, Stilpnosiderit 
Wollastonit, Zwieselit. ’

5. Apátit, Batrachit, Bolto- 
nit, Dioptas, Fischerit,
Galmei, Herderit, Oke- 
nit, Pektolith, Phosphor- 
calcit, Pyrochlor, Sey- 
bergit, Smithsonit, Talk- 
apatit, Turgit, Ullman- 
nit, Variseit.

5—6—4,5. Xanthophyllit.
5—5,5. Aeschinit, Barnavasércz, 

Brewsterit, Botryolith, 
Cancrinit , Chiastolith, 
Datolith, Eudyalith, Gö- 
thit, Gurhofian, Haus- 
mannit,Hauyin,IIumbold- 
tilith, Ittnerit, Karpho- 
lith, Kieselmangan, Mcn- 
git, Mikrolith, Monazit, 
Natrolith, Skapolith. Sko- 
lezit, Thomsonit, Titanit, 
Tschefl’kinit, Ullmannit, 
Volfrain, Wagnerit, 
Yttrotantalit.

5—6. Amphibol, Diploit, Lazu- 
lith, Polykras, Pyroxen, 
Saccharit, Sismondin, 
Titánvasércz, Uranotan- 
tal, Uranszurokércz,Vio
lán, Xanthit.

5,5. Analcim, Berzeliit,Cerit, 
Chromit, Cloanthit, Do- 
meykit, Fénykobalt, 
Glaukophan, Grunauit, 
Lazurkő, Linnéit, Nicke- 
lin, Nosean, Nuttalith,
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Oerstedtit, Perowskit, 
Porcellanit , Saussurit, 
Smaltit, Sodalith, Teph- 
roit, Troostit.

5.5— 4,5. Hete rosit.
5.5— 6. Amphodelit, Anatas, Ba-

bingtonit , Barsowit, 
Brookit, Chloritoid, Fer- 
gusonit, Gehlenit, lsopyr, 
Leucit, Lievrit, Meionit, 
Mispickel, Nephelin,Psi- 
lomelan, Szurokkő.

5.5— 6,5. Magnetit, Opál, Vörös-
vasércz.

5 - 6—7. Disthen.

6—7.
6—4,5. Xanthophyllit.

G—5. Amphibol, Diploit, La- 
zulith,Polykras,Pyroxen, 
Saccharit, Sismondin, Ti- 
tánvasércz, Uranotantál, 
Uranszurokércz, Violán, 
Xanthit.

G—5,5. Amphodelit, Anatas, Ba- 
bingtonit, Barsowit, 
Brookit, Chloritoid, Fer- 
gusonit, Gehlenit, lsopyr, 
Leucit, Lievrit, Meionit, 
Mispickel, Nephelin, Psi- 
lomelan, Szurokká.

6. Aedelforsit, Amblygonit,
Anorthit, Allanit, Arf- 
vedsonit, Bytownit,
Buchlandit, Diaspor,
Gyöngykő, Hypersten,
Hyprochlorit, Kalait,
Labrador, Maiakon, Mon- 
radit, Oligoklas, Orthit,
Orthoklas , Periklas,
Rhyakolith, Sanidin, Sar- 
kolith, Skutterudit, Tan- 
talit.

6—7—5. Disthen.

6—6,5. Akinit, Albit, Braunit, 
Franklinit, Kelvin, Már
káéit, Nephrit, Polylith, 
Pyrit, Rutil, Sphärulith, 
Zeagonit.

6— 7. Bandit, Buchholzit, Epi-
dot, Irídium, Kassiterit, 
Obsidian, Prelinit, Silli- 
manit.

6,5. Anthosiderit, Chondro- 
dit, Euxenit, Fayalith, 
Irit, Petalit, Polymignit, 
Tachilit, Vesuvian.

6.5— 5,5. Mágnesvasércz, Opál,
Vörösvasércz.

6.5— 7. Axinit, Chrysolith, Ga-
dolinit, Polyanit, Spo- 
dumen.

6.5— 7,5. Gránát.

7—8.
7—6—5. Disthen.

7— 6. Bandit. Bucholzit, Epi-
dot, Irídium, Kassiterit, 
Obsidián, Prchnit, Silli- 
manit.

7—6,5. Axinit, Chrysolith, Ga- 
dolinith, Polianit, Spo- 
dumen.

7. Boráéit. Irodismium,Os- 
miridium, Quarcz, Xe- 
nolith.

7—7,5. Andalusit, Cordierit, 
Staurolith, Turmalin.

7,5. Damburit, Euklas, Py- 
rop, Sapphyrin, Zirkon.

7,5—6,5. Gránát.

7,5—8. Beryll, Phenakit.
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8—9.
8—7,5. Beryll, Phenakit.

8. Automolit, Rhodizit, Spi- 
nell, Topas, Wôrthit.

8,5. Chrysoberyll.

9-10.
9. Korund.

10.
10. Gyémánt.

Ha a keménység! fokozat nincs kéznél, következő módon is 
lehet némi tudomást szerezni : az első fokot (Zsirkövet) körömmel 
könnyen, a másodikat (Gypszet) nehezen, de lúd tollal meg lehet 
karczolni; a harmadikat (Mészpátot) tollal nem, hegyes vassal köny- 
nyen,a negyediket (Folpátot) nehezebben lehet karczolni. Az ötödiket 
(Apátit) vas nem karczolja, de aczéllal tüzet nem ád.

A hatodik tüzet kezd adni, s annál inkább a következők.
Az első öt fok nem karczolja az üveget, az utolsó öt igen
Az utánzott drága-köveket mind meglehet 7-tel (Quarcz) kar

czolni. A valóságos de másodrangú drága-kövek keménysége 6. 7. ; 
az első ranguaké 8-náI kezdődik, s megy 10-ig.

A keménység! fokozat szerint 704 ásványfajból esik :
1 és 2 közé..........................57.
2— 3.................................. 153.
3— 4.................................. 148.
4— 5....................................90.
5— 6.................................. 122.
6— 7....................................93.
7— 8................................... 31.
8— 9.............................. 8.
9 —10 (korund) ... 1.

10 (gyémánt) ... 1.

91. §. A szívósság. — Kisebb nagyobb szívósságot 
(Tenacität) minden ásványnál találunk, ha annak részeit 
fokonként növesztett külhatás által távolítni akarjuk. E 
tekintetben az ásvány :

1. Rideg (spröde), ha meghajtani nehéz, szakítani 
könnyű. Késsel nyomva megpattan s a részek szétszóród
nak (Mészpát, Horgkéneg).

2. Hajlékony (biegsam), ha könnyen hajlik, vissza 
nem ugrik, és nehezen szakad (Zsirkő, Chlorit).

3. Rugós (elastisch), ha könnyen hajlik és visszaug
rik előbbi helyzetébe (Csillám).

4. Lágy (mild), ha késsel vakarva port vagy apró 
lemezkéket kapunk, melyek nem szóródnak szét, hanem a 
késen maradnak (Gypsz, Zsirkő, Antimonkéncg).

5. Engedékeny (geschmeidig), ha törékeny forgá-
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csókát lehet belőle vágni (Bismuth, Ezüstfény, Chlor- 
ezüst).

6. Nyújtható (dehnbar), ha a levágott részeket kala
pácscsal lemezzé vagy huzallá lehet verni (Arany, Ezüst, 
Réz, Ólom).

Megaranyozott ezüst vagy platina-pénzeket, ha ollóval ketté 
vágjuk, a vágáslapok aranyosok, mert az igen nyújtható arany az 
olló nyomását követte, egy arany-hártyát képezvén. — A platina, 
ha ezüst rúdba olvasztjuk, ezt aztán a lehető legfinomabb húzallá 
kikészítjük és az ezüstöt légsavval eltávolítjuk, oly finom szálban 
marad vissza,melyet puszta szemmel látni nem lehet, és melyből 140 
együtt véve oly vastag, mint egy nyers selyemszál.

A legtöbb ásvány rideg, a legkevesebb engedékeny és 
nem sok lágy.

II. A tömöttség.

92. §. Fogalma. A t ömöttség (Dichtigkeit) vagy 
faj súly alatt azon arányt értjük, melyben két egyenlő 
terjü test közül az egyikben több vagy kevesebb anyag
rész van, s ezért, tömöttebb, súlyosabb vagy ritkább s 
könnyebb mint a másik. Egységül a párolt vizet veszszük, 
s minden ásvány tömöttségét ehhez hasonlítjuk. E meg
határozások többnyire +14° R hőfoknál történnek.

E tulajdonság az ásványtanra nézve fontos, mint
hogy a különféle fajoknak különböző, ugyanazon faj féle
ségeinek ellenben kevés határok közt ugyanazon tömött- 
sége van.

93. §. Meghatározás«'!. A tömöttségét kétféle szer
rel határozzuk meg : a Nicholsonfélc aräometerrel (sür- 
mérő), vagy a hydrostatikai mérleggel, amaz nem ád oly 
pontos eredményeket, mint a mérleg, azért tudományos 
kísérleteknél mindig ezt használjuk.

A mérésnél következő szabályokra kell vigyáznunk:
1. Hogy tiszta krystálydarabokat válaszszunk, me

lyekhez semmi idegen rész nincs tapadva.
2. Hogy a vízbe eresztvén, minden légbuborékot el- 

távoztassunk az ásvány s átalában az egész bemártott 
szer felületéről.

3. Likacsos ásványokat czélszerü porrá törni s víz
ben kifőzve mérni, hogy a légrészek eltávolodjanak.
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Az eredmény kiszámítása azon alapszik, hogy a tö- 
möttség egyenlő a térfogat által elosztott általános suly- 
. , ... által : súly
Val; tom : = térfogat *

Vegyük például a topázt. Legyen általános súlya, 
vagyis mit a levegőben merve nyom 8,75 gramm. A víz
ben mérve könnyebb lesz annyival, mennyit az elnyomott, 
tehát vele hasonterjü viz nyom, 6,25 gramm. Az elnyo
mott viz súlya tehát 8,75—6,25 = 2,50, kövctkezcskep 
által : suly_ _ = 35 azaz 3,5-ször tömöt-

térfbgat 2,50 , i c • -i i •
több mint a hasonterjü, víz, s ezen számmal fejezzük ki a 
Topáz tömöttségét.

Az ásványok összeállítva tömöttségök szerint.
Minthogy az ásványok meghatározásánál a tömöttség igen 

becses ismejel, jő szolgálatot teend a jobban ismert fajok tömöttsé- 
gének fokozatos összeállítása a következő mód szerint.

tt. Olyan ásványok, melyek tö- 
m'óttsége kisebb mint í.

0,0001 Hydrogen.
0,0008 Carbohydrogen II« Cj.
0,0013 Hydrothionsav IIS.
0,0016 I IydrophosphorsavHsP.
0,0018 Szénsav.
0,0023 Hydroehlorsav.
0,0028 Kénessav.
0,G078 I-Iatchettin.

0,7—0.9 Földolaj.
0,8-1,0 Tajtkő.
0,8—1,2 Elaterit.

0,91 Jég.
0,94 Ozokerit.

fi. Olyan ásványok, melyeknél a 
tömöttség nagyobb mint 1.

1,0 Hartit, Ixolyt, Víz.
1,0—1,1 Retinit, Succinit.
1,0—1,2 Asphalt, Könlit.
1.1— 1,2 Piauzit.
1.2— 1,4 Barnaszén.
1,2 - 1,5 Feketeszén.
1.4— 1,5 Mirabilit, Natronit,

Sassolin.
1.4— 1,6 Idrialit.

1.4— 1,7 Anthracit.
1,5 Hegyifa.
1.5— 1,6 Mellit, Szalmiak,Ther-

inonatrit.
1.6— 1,7 Keramohalit, Webste-

rit.
1,7 Ammon-timső.
1.7— 1,8 Borax, Epsomit, Más

ka gn in.
1.8— 1,9 Kénsav, Melanterit.
1.8— 2,0 Allophan.
1,9 Faujasit, Gay-Lussit, 

Kálitimsó.
1.9— 2.0 Diadochit, Hydrobora-

cit, Nitrit, Pissophan, 
Schrötterit, Sylvin.

1.9— 2,1 Halloysit, Kén.
1.9— 2,2 Graphit, Gymnit.
1.9— 2,3 Opál.
2,0 Antrimolith,Chlorophaeit, 

Herschelit, Nontronit.
2,0—2,1 Botryogen , Chabasit, 

Coquimbit, Gmelinit, 
Goslarit, Kollyrit.

2,0—2,3 Chrysocolla.
2,1 Glottalith, Miloschin, 

Phakolith,
2,1 —2,2 Analcim , Brewsterit,
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Dermatin, Kő-só, Le- 
vyn, Natrolith, Nitra- 
tin, Oxalit, Pliillipsit, 
Stilbit, Trona, Asbolan.

2.1— 2,3 Szurokkő.
2.2 Anauxit,Chalilith,Epis- 

tilbit, Gismondin, Kao
lin, Leonhardit,Nosean, 
Saponit, Sárgaföld, 
Umbra, Zeagonit.

2.2— 2,3 Chalkanthit, Laumonit,
Okenit, Pimelith, Sko- 
lecit, Wolchonskoit.

2.2— 2,4 Gypsz, Perlit.
2.2— 2,5 Bol, Pitticit.
2.2— 2,6 Chrysotil.
2.3 Hydrargyllit, Löweit, 

Pi'uguit, Plinthit, Va
roséit.

2.3— 2,4 Apophyllit, Brucit, Itt-
nerit, Kakoxen, Kastor, 
Kerolith, Lapis lazuli.

2.3— 2,5 Nakrit, Wawellit.
2.3— 3,7 Wad.
2.4 Cancrinit, Fischerit, 

Harmotom, Marmolith, 
Neurolith, Petalit.

2.4— 2,5 Hauyn, Karphosiderit,
Lcucit, Myelin, Obsidi- 
an, Peganit, Retinalith.

2.4— 2—6 Chalkophyllit, Pala-
gonit, Sphaerulith.

2.5 Azurit, Berzeliit, Mc- 
taxit, Orthoklas, Perik- 
lin, Pyrargillit, Sko- 
lopsit, Tachylith, Tue- 
sit, Vaskóvelő, Zygadit.

2.5— 2,6 Cordierit , Melonsit,
Nephelin, Pyrallolith, 
Sanidin, Sordawallit.

2.5— 2,7 Pikrosmin, Serpentin.
2.5— 2,8 Fftblunit, Quarcz.
2.6 Albit, Antigorit, Edel- 

forsit, Baulit, Bucklan- 
dit, Óouzeranit, Dipyr, 
Hydrophit , Mcjonit, 
Oligoklas,Pipáké, Por- 
cellanit,Predazzit, Rho- 
dochrom , Saccharit, 
Stellit.

2.6— 2,7 Algerit, Arcanit, Lab
rador, Lanthanit, Ri- 
pidolith, Skapolith, 
Thenardit, Vivianit.

2.6— 2,8 Alunit, Beryll, Calcit,
Kállait, Pharmakolith, 
Pyroxen, Steatit, Talk.

2.6— 3,0 Hisingerit.
2.7 Amphodelit, Andesin. 

Anorthit , Aspasiolith, 
Barsowit, Edingtonit, 
Esmarkit, Groppit, 
Kaminrrerit, Pektolith. 
Praseolith. Pykrophyll, 
Rosellan, Talkapatit.

2.7— 2,8 Damourit,Diploit,Glau-
berit, Pinit, Polyhalit, 
Pyrophyllit, Pyroskle- 
rit.

2.7— 2,9 Cldorit, Misy, Wollas-
tonítr

2.8 Beraunit, Delessit, Gur- 
lioíian, Huronit, Onko- 
sin, Pollux.

2.8— 2,9 Agalmatolith , Barna-
pát, Bjoti.t, Botryolitb. 
Chiolith, Eudialyt, Gi- 
gantolith, Haidingerit, 
Magncsit , Phlogopit. 
Seladonit.

2.8— 3,0 Anhydrit , Aragonit,
Lirokouit, Prehnit.

2.8— 3,1 Muskowit.
2.9 Bandit. Chonikrit, Eme- 

rylith, Isopyr, Karpho- 
lith, Kirwanit, Leuko- 
phan, Melilith.

2.9— 3,0 Boltonit, Boráéit, Da-
tolith, Euphvllit, Her- 
derit, Hypocblorit, 
Kryolith . Nepbrit. 
Pharmakosiderit, Plie- 
nakit, Syinplesit, Vil- 
1 arsit.

2.9— 3,1 Ankerit. Chiastolith,
Erythrin, Gehlenit, La- 
vendulan , Lazulitb, 
Talkpát.

2.9— 3,2 Turoualin.
2.9— 3,4 Ampbibol.
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3,0 Anthosiderit, Brandisit, 
Diphanit, Lepidomelan, 
Manganocalcit, Sidero- 
schisolitb , Wichtyn, 
Wörtbit.

3,0— 3,1 Amblygonit, Annaber- 
git, Batrachit, Euklas, 
Holmit, Margarit, Ty- 
rolith, Wagnerit, Xan- 
thopbyllit, Zeuxit.

3,0-3,2 Pyrosmalith , Spodu- 
men, Uranit.

3,0—3,3 Axinit.
3,0—3,4 Cliamoisit, Stilpnome- 

lan.
3,0—3,5 Bronzit.
3.1 ‘ Babércz, Chladnit, Jo-

hannit, Seybertit, Thu
ringi t.

3.1— 3,2 Andalusit, Apátit,
Bucbholzit, Cbildrenit, 
Chondrodit, Fluorit, 
Glaucopban , Hureau- 
litb , Rézmanganércz, 
Scorodit.

3.1— 3,3 Helvin.
3.2 Commingtonit, Monra- 

dit, Polvlitb, Violán, 
Xantbit.

3.2— 3,3 Diallage, Dioptas,Kro-
kydolith.

3.2— 3,4 Dréelit, Saussurit. Sil-
limanit.

3.2— 3,5 Epidot, Orthit, Pyro-
xen.

3.3 Bufatit, Rhodizit.
3.3— 3,4 Cronstedtit , Diaspor,

Eucbroit, Hypersten, 
Mesitinpát, Trombo- 
litb, Yesiman.

3.3— 3,5 Arfvedsonit , Chrvso-
litb, Dufrenit, Fowle- 
rit, Galmáj, Gyepvas- 
őrcz, Heterosit.

3.3— 3,6 Rhodocbrosit.
3 4 Hauerit, Sapphirin, 

Wöhlerit.
3.4— 3,5 Akmit, Auripigmentum,

Babingtonit, Pyknit, 
Volborthit.

3.4 —3,6 Realgár, Titanit, To
páz.

3.4— 3,7 Allanit.
3.4— 3,9 Limonit.
3.5 Chloritoid, Sismondin, 

Tagilith, Xcnolith.
3.5— 3,6 Cbalkolith , Gyémánt,

Jeffersonit, Rbodonit, 
Stannit.

3.5— 3,7 D.isthen , Staurolitb,
Turgit.

3.5— 3,8 Arseniosiderit, Spinéit.
3.5— 4,3 Gránát.
3.6 Oerstedtit, Voltzin, 

Yttro titanit.
3.6— 3,7 Alstonit, Arsenit, Ba-

rytocalcit.
3.6— 3,8 Cbrysobervll, Libetbe-

nit, Stilpnosidérit, 
Strontianit, Triplit.

3.6— 4,0 Malachit.
3.6— 4,4. Tripyllin.
3.7 Knebelit, Periklas.
3.7— 3,8 Azurit, Cervantit, Le-

pidokrokit.
3.7— 3,9 Brocbantit, Chalybi t.
3.8 Covellin, Neukircbit.
3.8— 4,0 Ajiatas.
3.8— 4,1 Lievrit.
3.8— 4,2 Brookit, Eblit, Göthit.
3.9 Barytocölestin, Herci- 

nit, Maiakon.
3.9— 4,0 Alabandin , Colestin,

Korund, Zwieselit.
3.9— 4,2 Gummlércz, Sphalerit.
3.9— 4,7 Bleinierit.
4,0 Perowskit.
4,0 —4,1 Cuban, Erinit, Troostit. 
4,0 —4,2 Tephroit.
4,0—4,3 Atakamit, Berthierit, 

Gadolinit.
4.1 Fayalit.
4.1— 4,2 Psilomelan, Willemit.
4.1— 4,3 Chalkopyrit, Phospbo-

rocalcit.
4.1— 4,5 Smitbsonit.
4.2 Pyrochlor, Sternbergit.
4.2— 4,3 Rutjl,Xanthokon,(Feu-

erblende). Witherit.
4.2— 4,4 Abichit, Zinkfakóércz.
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4.2 —4,6 Olivcnit.
4.3 Au tomol i th , Herrerit, 

Párisit, Yttrophosphat.
4.3— 4,4 Allomorphit, Mangani t.
4.3— 4,5 Stannin, Tonnántit.
4.3— 4,7 Barit, Bismutokker.
4.4 Enargit.
4.4— 4,5 Chromit.
4.4— 4,7 Pyrrhotin, Zirkon.
4.4— 4,8 Kreittonit.
4.5 Tschefl’kinit.
4.5— 4,6 Kermesit, Varvicit.
4.5 —5,2 Tetraüdrit.
4.6 Euxenit , Kryptolith, 

Minium, Vasnickelkc- 
neg.

4.6— 4,7 Antimonit.
4.6— 4,8 Markasit, Thorit.
4.6— 4,9 Molybdaenit.
4.6— 5,0 Titdnvas.
4.7 FTuócerit.
4j—4,8 Hausmannit, Polymig- 

nit, Wolfsbergit.
4.7— 5,0 Domeykit, Pyrolusit.
4.8 Polianit.
4.8— 4,9 Braunit, Grecnockit.
4.8— 5,0 Crcdnerit.
4.9— 5,0 Cerit, Linnéit.
4.9— 5,1 Erubescit, Pyrit..
4.9— 5,2 Magnetit, Monazit.
5,0 Tannenit.
5,0—5,1 Franklinit, Polykras, 

Tctraedrit, (Weissgil- 
tigercz).

5,0—5,2 Xanthokon.
5.1 Grünauit. , ,
5.1— 5,2 Aeschynit, Haematit.
5.2 Stiblith (Stibilith).
5.2— 5,6 Millerit.

5.3 Zinkenit.
5.3— 5,4 Linarit, Miargyrit.
5.3— 5,9 Yttrotantalit.

5.4 Mengit, Plagionit.
5.4— 5,5 Hedyphan, Zinkit.
5.4— 6,4 Columbit.

5.5 Dufrenoysit, Jodargy- 
rit, Kanéit.

5.5— 5,6 Kerargyrit, Proustit.
5.5— 5,7 Jamesonit.
5.5— 5,8 Chalkosin,Vauquelinit.

5.6 Antimonoxyd, Selen- 
ólomrúz.

5.6— 5,7 Samarskit.
5.6— 5,9 Heteromorphit.
5.7 Phonikochroit.Wölchit.
5.7— 5,8 Arsen, Pyrargyrit.
5.7— 5,9 Bournonit.
5.7— 6,0 Cuprit.
5 8 Dcchenit.
5.8— 5,9 Fergusonit.
5.8— 6,0 Boulangerit.
5.9— 6,0 Bromargyrit, Eulytin,

Krokoit^
5.9— 6,2 Scheelit.
6,0—6,1 Cobaltin.
6,0— 6,2 ArsenopyritjPhosgenit, 

Polybasit.
6,0—6,4 Freieslebenit.
6.1— 6,2 Antimonarsen
6.1— 6,3 Tellur.
6,1 —6,6 Nickelarsenkéueg.
6.2— 6,3 Anglesit, Embrithit,

Kobellit, Stromeyerit.
6.2— 6,4 Leadhillit.
6.2— 6,5 Ullmannit.
6.2— 8,0 Tantalit.
6.3— 6,4 Plumboresinit.
6.3— 6,9 AVulfenit.
6,4 Caledonit, Kilbrickenit, 

Kuproplumbit.
6.4— 6,5 Geokronit, Kálóméi.
6.4 —6,6 Bismutin, Cerussit.
6.4— 6,7 Cloanthit.
6.4— 7,'3 Smaltit.
6.5 Irit.
6.6— 6,8 Antimon.
6.7— 6,8 Aikinit, Bismutezüst-

fény, Skutterudit.
6,8 Steinmannit.
6.8— 6,9 Bismutit.
6.8— 7,0 Kassiterit, Lanarkit.
6.8— 7,2 Nagyágit, Vanadinit.
6.9— 7,0 Pyromorphit.
6.9— 7,5 Raphanosmit.
7,0—7,1 Mcndipit.
7,0—7,4 Argentit.
7,0-7,8 Vas.
7.1— 7,2 Mimetcsit.
7.1— 7,4 Leukopyrit.
7.2— 7,5 Wolframit.
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7.3 Tiemannit.
7.4— 7,6 Galenit.
7.4— 7,7 Nickelin.
7.4— 8,5 Tetradymit.
7,5 —7,6 Ullraannit.
7.9- 8,] Stolzit.
7.9— 8,3 Svlvanit.
8.0 Naumannit.
8,0—S,2 Cinnabarit.
8.1— 8,2 Altait.
8.2— 8,8 Klausthalit.
8.3 Petzit.
8.3— 8,9 Réz.
9.3— 9,4 Plattnerit.

9,4 —9,8 Diskrasit.
9.6— 9,S Bismut.
10.8 Arqucrit.
10.1— 11.0 Ezüst.
11.3- 11,4 Ólom
11,8-12,2 Palladium.
13,5 — 13,6 Higany.
13,7 — 14,1 Amalgam.
16.9 Platiniridium. 
17.0-19,0 Platin.
17,0-19,4 Arany.
19.3— 19,4 Osmiridium.
21.1— 21,2 I ridosmium.
22.6— 22,8 Irídium.

Ezen vagy 587 ásvány faj közűi :
kisebb tömőt tségü mint a viz . . 13.
tömöttsége 1 és 2 között . . .

2—3.........................
. . 42.
. . 210.

3-4......................... . . 136.
4—5......................... . . 67.
5—6......................... . . 44.
6-7......................... . . 39.
7-8.................... . . 14.
8—9........................ . . 6.
9—10......................... . . 3.

10—11........................ 2. *
11 —13......................... 2.
13 —14......................... 2.
14—16......................... . . 1.
16 —17......................... . . 1.
17 -19........................ . . 2.
19—21......................... . . 1.
21-22......................... . . 1.
22 —23 ......................... . . 1.

Legkönnyebb test a Hydrogen, legtömöttebb az Irídium; 
amannak tömöttsége a vizéhez hasonlítva 0,0000893 / ; az Irídiumé 
23.0. Tehát ez közel 300,000-szer nehezebb mint a Hydrogen.

Az egész földtekének közép tömöttsége = 5,5.

III. Az optikai tulajdonságok.

94. §. Felosztás.A világosságra vonatkozó vagy
is optikai tulajdonságok kétfélék : először olyanok, me
lyeket csak átlátszó krystályokon veszünk észre, mint a 
sugártörés, az irányítás (Polarisatio) cs többszinü- 
ség (Pleocbroismus); — másodszor olyanok, melyeket
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krystályokon, halmazokon és amorph ásványokon egyaránt 
észlelhetünk, mint az átlátszóság, fény, szín, néhány 
ritkább világossági tünemény és a kar ez (dér Strich).

95. §. Egyes sugártörés. — A világosságsugár 
egyenes vonalban halad mindaddig, mig ugyanazon kö
zegben van, de más közegbe érve, az eddigi irányától el
hajol, megtörik. Ha sűrűbb a közeg, a függélyhez, ha rit
kább, a függélytől történik az elhajlás. A beesési és a 
törési szög sinusának aránya fejezi ki az értéket, melyet a 
törésmutatójának (exponens) mondunk. Ha a törési szög 
sinusa fél akkora mint a beesésié, azt mondjuk, hogy, ezen 
sűrűbb közeg törésmutatója 2.

Egy és ugyanazon közegre ezen érték állandó, de 
különbözik az anyag különbségéhez képest. Az ásványok
nál a törési szög sinusa mindig kisebb mint a beesésié, és 
igy a törésmutató minden esetben nagyobb mint l.A víz
nél az arány 4 : 3 tehát = 1,336; a Quarcznál 3 : 2 tehát 
= 1,548. Legerősebb a törés a Gyémántnál = 2,43 és a 
Veresólomércznél = 2,97.

Ha a törő közeg lapjai cgyközesek. a sugár kiérvén, 
ismét annyira elhajlik a függélytől, mint benne hozzá haj
lott volt, azaz cgyközesen halad; máskép áll a dolog, ha a 
törő test oldalai nem cgyközesek, ha például 3 oldalú 
prismán bocsátjuk át. Ekkor ha finom nyíláson keresztül 
bocsátjuk át a sugarakat., színképek (spectrum) állanak elő, 
melyek az ásványanyagok különbsége szerint különböznek, 
egy anyagnál hosszabb a kép mint a másiknál, azaz mint, 
mondani szokás, az egyiknél a színszórási képesség na
gyobb mint a másiknál.

96. §. Kettős sugártörés. — Az egyes sugártörés-, 
nél a krystály mögött a tárgyat egyszer — a kettősnél 
kétszer látjuk.Erről a következők által győződhetünk meg.

1. Vegyünk egy átlátszó Calcitrhombocdert, s te
gyük lapjával egy papírra, melyen egy fekete pontot csi
náltunk, ezen egy helyett két pontot fogunk látni, melyek 
egyikét o, másikát e-nek jegyezzük, az egyik látszólag 
magasabban áll mint a másik.

2. Ha a Khombocdert a papíron körben forgatjuk, az 
egyik pont például az e,a másik (az o) körül forog, és pe
dig úgy, hogy o és e mindenkor egy egyenes vonalban fe- 
küsznek, mely a Rhombocder csúcs-átlójával egyközes.

• \ \
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3. A két pont látszólagos távja egymástól állandó 
marad, az a Rhomboöder vastagságától függ.

4. Ha a Rhomboëdert valamennyire fölemeljük, úgy 
hogy főtengelye fokonként függélyes helyzetbe jőjön, a 
két pont látszólagos távja mindig kisebb lesz, és ha egé
szen felállítottuk, a végcsúcsokat pedig oP lapok által el
tompítottuk, s ezeken nézünk keresztül, csak egy pontot 
látunk.

Csaknem minden krystály tanulmányozva lévén, a 
következő eredmény állítható fel : a szabályos rendszerbe 
tartozó átlátszó krystályok, úgy szintén az amorph testek 
mind egyes — a többi rendszerekbe tartozók mind kettős 
sugártörést mutatnak.

Azonban e kettős sugártörést csak némely irányban 
tapasztaljuk, míg más irányokban — keresztül nézve a 
'tárgyat csak egyszer látjuk. Ez utóbbi irányokat optikai 
tengelyeknek nevezik. Némely krystálynak egy. másnak 

optikai tengelye van, azaz némelyeknél csak egy oly 
irányt találunk, melyben a tárgyat egyszer látjuk, mások
nál kettőt. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy egy optikai 
tengely csak a négyszöges és hatszöges rendszerbe tar
tozó krystályoknál fordul elő; kettő ellenben csak a rhom
bos és a ferde méretű rendszerek krystályain. Ebből lát
hatni : hogy a rendszerek beosztása három csoportba, 
melyet az alakúlás törvényei szerint (29. §.) tettünk, egé
szen más szempontból, az optikai tulajdonságok alapján is 
kimutatja magát.

Az egy optikai tengely összeesik a krystályfőten- 
gelylyel, például a Mészpátnál, s igy azt nem nehéz felta
lálni; a két optikai tengely ellenben nem esik Össze a 
krystályfőtengelylyel, innét feltalálása bajosabb.

Ha mind a két sugárt tekintjük, azt találjuk, hogy egyik, me
lyet o-nak (ordinarius, rendes) jegyeztünk, az egy optikai tengelyú 
krystályoknál még alkalmazkodik az egyszerű törés szokott törvé
nyeihez, de a másik, az c (extraordinarius, rendhagyó) nem. A két 
optikai tengelyúeknél ezen törvényeknek egyik sem engedelmeskedik.

*97. §. Sugár-irányítás. Azon benső és érdekes 
összefüggés, mely a sugártörés és a krystályodás közt van, 
sokszor kívánatossá teszi annak meghatározását; ez azon
ban mindig bajjal jár, sőt ha a különben átlátszó ásvány 
krystályai tökéletlenül vannak kiképződve, alig sikerül.
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Ilyenkor más utat választunk, tudniillik a krystálytestek 
viszonylatát vizsgáljuk az irányított (polárisait) világos
sághoz. Ezáltal egy egyszerű és csinos módot nyerünk 
nemcsak annak meghatározására, hogy az ásvány egyes 
vagy kettős sugártöréssel bír-e, hanem még hogy egy 
vagy két optikai tengelye van-e?

Irányított világosság támad mind visszaverődés, 
mint átmenés által bizonyos testeken. Ha a zöld vagy 
barna átlátszó turmalinból a főtengelylyel egyközesen két 
vékony lemezkét metszünk, ezek valamint egyenként át
látszók, úgy egymásra hosszában fektetve kettősen is át
látszók maradnak. Nem úgy, ha egymáson feküsznek ke
resztben (az az, ha egyiket a másik fölött 90°-ra fordítjuk), 
ilyenkor a sugarak nem mennek át hanem elnyeletnek. 
Azon sugarakat, melyek bizonyos körülmények közt majd 
átmennek, majd elnyeletnek, irányított sugaraknak — s 
a tulajdonságot sugár-irányításnak (Lichtpolarisation) 
nevezzük.

98. §. Irányitási szerek. Ásványtani czélokra ele
gendő a legegyszerűbb irányítási szer, az úgynevezett 
turmalinfogó (Turmalinzange). Áll két átlátszó zöld vagy 
barna turmalin lemezből, melyek a főtengelylyel egykö- 
zcscn vannak a krystályból metszve, és csiszolva. A szer 
úgy van készítve, hogy egyik turmalinlapot a másikon 
forgatni, — és hogy a kísérlet alá veendő krystálylemezt 
az egyik és másik közé helyezni lehessen.

Finomabb vizsgálatokra igen jeles szer azon polari
záló mikroskop, melyet Des Cloizeaux módosításával Pa
risban M. II. Soleil készít az Amici és Nörrcmberg-féle 
mikroskopok elvének alapján.

99. §. Egyes vagy kettős sugártörés. Először te
hát azt kell tudni, hogy valamely ásvány egyes vagy ket
tős sugártöréssel bír-e? E végből a turmalinokat sötétre 
fordítjuk, s az ásványnak kis darabkáját közibök tesszük. 
Most vagy átlátunk vagy nem. Ha átlátunk, tehát a sö
tétre fordított turmalinokat az ásvány megvilágositotta, 
kettős sugártörésű, ha sötéten hagyta egyes, és tartozik a 
szabályos rendszerbe (Konyhasó), míg az első esetben 
nem abba tartozik (Aragonit, Salétrom).

100. §. Egy vagy két optikai tengely. Másodszor 
azt kell meghatározni, ha az ásvány kettős sugártörésű.

7
Hznbő Józi. Aovúuytan. ’
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az az, ha sötétre fordított turmalinokat meg világosítja, 
hogy egy vagy két optikai tengely ü-e? — Ezt megtudan- 
dók csak arra figyelünk, hogy a turmalinokon keresztül 
nézve az ásvány mit mutat? Ha színes karikarendszert 
látunk, s keresztül azon egy fekete keresztet, egy optikai 
tengelyű, s tartozik a krystályrcndszerck második cso
portjába; ha a színes karikarendszeren egy fekete vonali, 
látunk — Ácí optikai tengely ih s tartozik a harmadik cso
portba. Az első esetben csak egy kép van, s ennek köze
pén áll az egy optikai tengely, a másodikban kettő, mint 
részben összefolyó két egyes karika rendszer, melyek mind
egyike közepén áll egy-egv optikai tengely. E két képet 
ide s tova forgatás által sokszor fel lehet találni.

A kísérlethez szükséges á.-ványlapokat többször a természet 
maga szolgáltatja, mint a Csillám-. Zsirkô-, Topáz-, Apophyllitnél 
sat. máskor magunknak kell készíteni azáltal : hogy az ásványból 
1—2 vonalnyi lemezkéket hasítunk oP irányában. A lapokat, ha 
nem eléggé simák, colcothar (vasoxyd) segítségével csiszoljuk ; ha 
nem igen átlátszók, mandolaolajjal sat. bevonjuk. Keményebb ásvá
nyokat a kő-köszörűsre bízzuk.

Az irányítási tünemények általában a következő alapokra ve
zethetők vissza:minden átlátszó test atomjai között aethert teszünk 
fel. Ha világitó sugár esik valamely szilárd testre, abban tova ter
jed, most az aetherrészek a testben csak úgy rezegnek, mint azon 
kivül: a haladás azonban (miként Arago kísérletekkel egyenesen be
bizonyította) lassúbb lesz. Nem krystályos közegekben valamint a 
szabályos rendszerbe tartozó kristályokban a rezgést lehetsegesitő 
rugossága az aethernek minden irányban egyenlő, a sugár tehát 
egyszerűen keresztülmegy. De a többi rendszerben a különböző 
irányok szerint a rugosság is különbözik ; legerősebb az optikai 
tengely irányában az optikailag positiv testeknél, leggyengébb az 
arra függélyesben ; fordítva áll a dolog az optikailag negatív tes
teknél. Ha tehát a sugár egy ily krystályt nem a tengely irányában 
találja, annak egy része, melynek rezgései a legnagyobb rugossági 
tengelylyel egyközesen történnek, gyorsabban jut keresztül a kris
tályon, mint a többi. A sugár meghasad, minthogy azon rész, mely 
útjában nagyobb ellentállásra talál, a krystályban tovább időzik, s 
ennek folytán irányától is jobban eltérittetik. De ha a tengely irá
nyában jön a sugár, minden része a tengelyre függélyesen hasonló 
módon rezeg, s így semmi ok a kettős sugártörésre.

Frennel volt az, ki elméleti okoskodásokra alapítva, melyek 
szabatosságát a tapasztalat bebizonyította, a világsugarak terjedé
sének tüneményét átvitte krystályközegekbe is, s azt ott három 
egymás közt épszögű irányokra vonzotta, melyeket optikai rugós-
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•sági tengelyeknek, (axes d’ ólasticité optique) nevezett. Ezek hely
zete a krystálytani tengelyekhez képest, és a három íorugosság vi
szonyos nagysága a krystályokat a következő módon engedik osz
tályozni.

I. Csoport. A szabályos rendszer. A három íorugosság egy
más között egvenló. A három optikai rugossági tengely helyzete 
nem határozott. A krystályok egyes sugártöréssel bírnak.

II. Csoport. A négyszöges és hatszöges rendszer. A fórugos-
ság kettője egymás között egyenlő, a harmadik nagyobb vagy 
kisebb, miszerint a krvstálv negatív vagy positiv. Az egy optikai 
tengelyűeknél t. i. két eset fordulhat elő : vagy a rendes o sugár 
hajol el jobban = ne gáti tv vagy taszító krystályok; vagy a rendha
gyó c — positiv vagy vonzó krystályok. yct/aliv a Calcit, lurmalin, 
Korund, Apátit, — Vczuvián, Anatas, Mellit sat.; positiv a Quarcz, 
Jég, Pvrargyrit, — Zirkon, Kutil sat. Az egyenlő rugosságnak meg
felelő két tengely helyzete egy a krystálytani főtengelyre függélyes 
síkban határozatlan; a harmadik a krystálytani főtcngelvlyel meg
egyez. Az ide tartozó krystályok a sugárt kettősen törik, de egy 
optikai tengelyűk van. ,

III. Csoport. A rhombos, az egy- és haromhajlasu rendszer. 
A három íorugosság mind különbözik; a krystályok a sugárt kettő
sen törik, és két optikai tengelyük van-

Különösen a) a rhombos rendszerben az optikai rugossági 
három tengely összeesik a krystálytani három tengelylyel.

b) Az 'egyhajlású rendszerben az optikai rugóssági tengely 
egyike esik csak össze a krystálytani tengelylyel, és pedig a ferdát- 
lóval, de a más kettőnek nincs előre meghatározható helyzete.

c) A hdromhajlású rendszerben az optikai rugósság három 
tengelye közül egyik sincs úgy helyeződve, hogy azok meg a krys
tálytani tengelyek között bármi viszonyt lehetne felállítani.

Circulár-polarisditio- — A Quarcz, ha vékony táblán nézünk 
keresztül, csakúgy mint egyéb hatszöges rendszerű krvstály egy 
fekete keresztet mutat, de kissé vastagabb tábláknál a kereszt el
enyészik. s a feketeség helyett prismaszínek tűnnek elő, egymásba 
foíwa s a karikák négy negyedbe oszolva. Ha a polarizáló készülék 
felső tükrét forgatjuk,‘a szín változik, azok ugyanazon rendben jő
vén egymásra mint a színképben; de itt az a sajátság adja elő ma- 
"át, hogy némely példánynál arra, hogy a színek ezen sorban kö
vetkezzenek, a tükröt jobbra kell fordítani, másoknál balra. A ki
menő sugarak rezgési iránya a bemenőkétől annál inkább eltér, 
mentol vastagabb tábla vétetik.

* lói. §. Pleochroismus. A pleochroismus vagy 
többszínüség szintén csak átlátszó krystályoknak azon 
tulajdonsága, hogy áteresztett világosságban bizonyos 
irányokban több mint egy színt mutatnak. A legismer
tebb példák egyike a Cordierit (Dichroit), mely a főten- 
gely irányában verescs. erre függélyesen kék. Igen tiez- 

7*
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tán látni az Ammoniumplatincyanürön is (Am Pt Cy'*)r 
mely különböző irányokban sárga, zöld, kék, veres, sőt 
üde állapotban más és pár hónapig állván ismét más szí
neket mutat.

Altaljában a sugártöréssel egyaránt oszlik el az ás
ványok közt, mert

az I. csoport vagyis a szabályos rendszer krystá- 
lyai e tulajdonsággal soha sem bírnak;

a II. csoport vagyis a négyszöges és hatszöges 
rendszer krystályain kétféle szín (dichroismus) mutatko
zik; egyik a főtengely, másik evvel épszöges irányban 
(Vesuvian, Csillám. Turmalin sat );

a III. csoport vagyis a rhombos, az egy- és há
romhajlású rendszer krystályai háromféle színt (trichrois- 
mus) mutatnak'; a rhombos rendszerben a három tengely 
irányában az egy-és háromhajlásúban néha szintén három 
egymáshoz épszöges irányban (Cordierit, brasiliai Anda- 
lusit, selmeczi Diaspor, Axinit).

Azonban c színkülönbségek ritkán mutatkoznak tisztán, ha
nem rendesen ugyanazon szín világosb és sötétebb fokai.

Haidingertől egy különös szert (Dichroscop) bírunk a külön
féle színek tanulmányozására. Ez nem egyéb, mint egy Calcit, 
hoszúkás hasadás idomban, melynek két ellenkező R lapjára 18 fokú 
üvegprismák vannak ragasztva, s az egész egy sárgaréz hengerbe 
dugva, melynek egyik végén négyszöges lyuk van hagyva, a mási
kon egy gömbölyű, mely mögött lencse van a kép nagyítására.

102. §. * Höbeli tulajdonságok.
a) Az ásványok viszonya a liösúg arakhoz.

A hősugarak szintúgy mint a világosságiak részben 
visszaveretnek, részben töretnek vagy irányittatnak.Ket
tős sugártörés és sugártorlódás (interfercnczia) is észlel
hető. Valamint vannak átlátszó és nemátlátszó ásványok, 
épen úgy vannak olyanok, melyek a meleget jól áteresztik: 
diatherrnán, és a melyek nem eresztik át : adiathernxán. 
Az átlátszósággal semmi viszonyban nem állanak, a Kony
hasó például igen jól átbocsátja a hősugarakat, a Bánya
virág kevésbbé, a Timsó még kevésbbé.

Minthogy ezen tünemények csak a legérzékenyebb Thermos- 
kop által bizonyíthatók be, és a fegyverzetlen érzékek által azokról 
tudomást nem nyerhetni, a mineralogra nézve nem oly nyomos, mint
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az optikai tulajdonságok Sok ásvány van inár tanulmányozva ez 
irányban, és még több oly tüneményt is fedeztek fel, melyek úgy a 
világ- mint a hősugarakat megilletik, többi közt azt is, hogy egy és 
ugyanazon anyag, a különféle hőforráso .bői jövő sugarakat külön
böző fokban bocsátja át. (Pfaíf.)

b) A hővezetés,
A testek azon hőséget, melyet egy bizonyos helyen 

fölvesznek, különböző módon vezetik el. A fémek általá
ban jó — a kövek rósz hővezetők. Mentői jobban vezeti 
valamely test a hőséget, annál hidegebbnek érezzük a 
közönséges mérsékli él, mert annál gyorsabban vezeti el a 
kéz melegét, azt hamar kihtttvén. A márvány csupa ta
pintat által megkülönböztethető egy hasonlóan kinéző 
gypsztől. Különösen érdekes azonban, hogy a hőveze
tésre is bír a krystályalak befolyással. Ha például egy 
gypsztáblát viasszal vékonyan behúzzuk, egy szegféle he
gyes fémet értetünk hozzá, melyet az ellenkező végen 
folytonosan melegítünk, a viasz a hegy körül elolvad, de 
a határvonal az olvadó és nem olvadó viasz között nem 
kör lesz,mint volna, ha e kísérletet üveglemezentcszszük, 
hanem ellipszek,mert a krystály a hősugarakat egy irány
ban jobban vezeti, mint másokban.

A krystályodott testek hővczetcsi képessége a nem
átlátszó ásványokra nézve hasonló ismejeleket hozhat 
napfényre, mint a minők a kettős sugártörésből az átlát
szó ásványokra nézve vonhatók le. E tüneményeket három 
egymás között épszögü tengelyhez viszonyítva Senarmont 
a következő eredményre jött.

1. A szabályos rendszerben a hő vezetési képesség 
minden irányban egyenlő, és a hasonhőségü (isotherm) 
felületek gömbök’

2. A négyszöges és hatszöges rendszerben van egy 
nagyobb vagy kisebb vezetési képességgel biró tengely, s 
ez összeesik a krystálytengelylyel; itt a hasonhőségü fe
lületek c tengely irányában nyújtott vagy lapított forgási 
ellipszoidok.

3. A rhombos rendszerben a hasonhőségü felületek 
három egyenetlen tengelyijei bírnak, melyek a krystály- 
t.ani tengelyekkel összeesnek.

4. Az cgyliajlású rendszerben a hasonhőségü felülő-
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tck három egyenetlen tcngelylyel bírnak, melyek közül 
egyik az egyik melléktengelylyel megegyez, mig a más
kettőnek iránya egyelőre határozatlan.

5. A háromhajlású rendszerben a hasonhőségü felü
letek három egyenetlen tengelylyel bírnak, de ezek irá
nyát előre nem lehet meghatározni.

Az egy optikai tengelyű krystályoknál úgy látszik, hogy nincs 
állandó viszony az optikai rugóssági tengely 7n«xíwi«wia és minimuma 
között egyrészt és másrészt a nagyobb vagy kisebb hóvezetési ké
pességgel bíró tengelyek között. Sénarmont szerint a Quarcz (+), 
a Beril (— ), a Calcit (—), a Kassi terít (+), a Rutil (-f-) és a Ká
lóméi (-}-) krystályoknál a hővezetési képességgel bíró nagyobb 
tengely a krystálytani fötengelylyel cgyközös: mig az Idokras, 
Turmalin a Korund optikailag negatív krystályoknál ellenkezőleg a 
hővezetési kisebb tengely megy a krystálytengelylyel cgyközösen.

Az egyhajlásű krystályoknál a hővezetési és az optikai rugós
sági tengelyek ritkán esnek össze; a Gypsz és a Földpátnál például 
jelentékenyen térnek el egymástól. Szerencsétlenségre ezen kísér
letekhez nagyobb lapok kellenek, és ha a viasz olvadási felületek 
ellipticitása csekély, nehéz eligazodni azok méreteinek viszo
nyára nézve a krystály részeihez. Azonban elég kicsinységű lapok
nál is meglepő szabályossággal megy a dolog, ha annak közepén 
igen kis lyukat fúrunk és egy lehetőleg finom fémhuzalt dugunk 
keresztül.

c) Höképesség vagy a fajhő ség.
Ha eredetileg egyenlő hőfokú de máskép különböző 

testekhez egyenlő hőmennyiséget juttatunk, azok külön
böző hőmérséket mutatnak; minden eddig ismert test 
között a víz igényel legtöbbet. Ha azon hőmennyiséget, 
mely a víz hőmérsékét egy fokkal emeli, egységül vesz- 
szük, a következő ásványokra nézve a következő számok 
állanak.

Víz 1,000
Gypsz
Topáz

0,272 Vasfény 0,1(59
0,203 Vaske reg 0,128

Kén 0,202 Vas 0,113
Földpát 0,191 Higany 0,033
Quarcz 0,188 Bismuth 0,030 sat.

d) Kiterjedés a meleg által. / Ï-

A hűség minden testet kiterjeszt; legerősebben a 
légneműeket, aztán a folyókat, legkevesebbé a szilárdakat.

■i // *
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Ezeknél ismét különböző a kiterjedés, s lényegesen függ 
a krystály alaktól. Mitscherlich a Calciton és a Gypszen 
vette észre először, hogy a különböző tengelyek szerint 
különbözőleg terjednek; sőta Calcitnál a melléktengelyek 
irányában összehúzódás mutatkozik, ha a főtengely irá
nyában a kiterjedés igen erős.

Eddi" még kevés krystúly van e részben tanulmányozva arra, 
hogy a törvényt kimondani lehetne; általában az ásványoknál a 
kiterjede's nagyobb, mint a fémeknél. A Calciton kivül vagy 25 
egyéb ásvány vizsgáltatott, s azon kivül az Adulár és Diopsidnál 
is mutatkozott egy tengely irányában összehúzódás.

ej Megolvadás.
Gyakorlati szempontból az ásványok olvadási viszo

nyai fontosak. Kellőleg emelt hőség mellett minden me
rev testet meg lehet olvasztani. E magas hőfokot számban 
kifejezni bajos, s eddig elég bizonytalan. Az ásványtan
ban a forraszcsővel határoztatván meg a megolvadás,, e 
részben két olvadási fokozat van használatban, egyik 
Plattner, másik Kobell szerint.

a) Plcdtner szerint három osztályban sorolandók az 
ásványok; vannak

a) olyanok, melyeket golyóvá lehet olvasztani, és 
pedig

aa) könnyen; bb) nehezen;
b) olyanok, melyek csäk a széleken olvadnak meg 

aa) könnyen; bb) nehezen. Végre
c) olyanok, melyek épen nem olvadnak meg.
ft) Kobell szerint hét fokozat van,.s azokat c követ

kező ásványok képviselik :
1. Antlmonit^ igen könnyen olvad, durvább szálkák

ban is már egy stearingyertyalángnál (forraszcső nélkül).
2. Natrolith) valamivel nehezebben, és kisebb dara

bokban mint az előbbi.
3. Almandin (timvasgránát). Gyertyalángnál nem 

olvad magában, de f. c. tompább darabok is megol
vadnak.

4. Amplubol (zillerthali Sugárkő), f. e. kevésbbé 
finom szálkákban olvad.

5. Orthoklas (Sz. Gotthardi Adulár) f. e. csak finom 
szálkák olvadnak meff.©
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Ba{reutl,bó1 8a‘-)f-e. a leg- 

nál hasou"tóSkfeetXr tni’tu,,k kŐSZOn- s a határozás- 

sugárokat ^ly^Íibadt'n^eiíszti^át ’* ho" ʃ’ ”lely a 

világosság (Kovàï arabokonjön át kevés
durchscheinend) h-í. ' il ° etsz'' (au den Kantén(Szarukő) V' 11,1 CSak. ’néS a darab vékony szélein 
(ozaruko). — y egre nma'tóaW (a Fémek és Erezek) 
daraboki. ÄS “
sége, auáoo árdaa-

A fénynek foka szerint az ásvány :
2 f7nSyi”n/RÓny10 (Quarcz’ Mészpát);
- fé n y 1 o (Baryt, nemely Földpát) ;

Mész)/ é”4 f<I"y,ii kprU, azomoaé.

d™“-

átlátezésá^f^A (Metall?lanz) mi»dig párosúlva nem- 
•itiatszosaggal. (Arany, Ezüst, Réz sat.) 
mám, FojÄwkzJ7 P'i'°5Ú'Va (Ox<-

Jal Ä). ”'“j-
(Qumi.ïÇÎ)f “ '“'”rdm“ á^okadl 

5- Gyöngy fény (Perlmutterglanz) többnyire leve
les ásványoknál (Zeolith, Gypsz, Csillám). 7



105

6. Selyem fény többnyire rostos ásványoknál 
(Amianth, rostos Gypsz).

Különösen figyelmet érdemel : hogy összalaklaton 
néha az egyik alak lapjai más fényt mutatnak mint a má
sikéi, mi által az egyneműek fölkeresése kimutatva van 
némileg.

105. §. Szín. Színre nézve az ásványok általában 
színtelenek vagy színesek. Amazok víztiszták, vagy néha 
föstvék, de színök nem lényeges, nem állandó és igy 
nem jellemző ; a színes ásványoké ellenben lényeges, 
állandó és igy jellemző. Az elsők tehát valóságban ide
gen test által festett, — az utolsók maguktól színes ás
ványok.

A festett ásványoknál egész színsort (Farbenreihe) 
találni; igy a Gyémánt, a Quarcz előjő víztisztán, és előjő 
(ha képződésekor különféle színes ásványok részecskéi 
keveredtek hozzá) mindenféle főszínben, és ezek árnyaza- 
taiban egész a sötét feketéig. — A színes ásványoknál 
ellenben legfölebb csak árnyazatait lehet saját színének 
látni. A Malachit mindig zöld (világosb és sötétebb ár- 
nyazatban); az Arany mindig sárga; a Rézlazúr mindig 
kék sat.

Itt csak a lényeges színekről, tehát a saját színnel 
biró ásványokról lesz szó.

106. §. Fémes ésnem fémes színek. A színes ás
ványoknál legelőször is arra tekintünk, van-e a színnel 
fémfény összekötve, vagy nincs? — c szerint lesznek 
fémes és nemfémes színek (metallische und nicht metalli- 
sche Farben).

Fémes szín van 6, melyek különféle árnyazatban 
jönnek elő, s azért rendesen oda tesszük, hogy micsoda 
ismertebb fémhez, vagy fémkeverékhez hasonlít leg
jobban.

1. Barna. Tombakbarna (mágneses Vaskéneg). Rit
kán jő elő.

2. Veres. Rézveres.
3. Sárga. Aranysárga, bronzsárga, zöldes-, szür

kés sárga.
4. Feli éri Ezüst-, ónfehér.
5. Szürke. Ólom-, aczélszürkc.
6. Fekete. Vasfekete.



106

Tisztán kék és zöld a fémes színek közt nem jönnek 
elő; legfölebb kékesen vagy zöldesen futtatva (angelau- 
fen) van néha valamely fémesszínű ásványnak fölülctc.

Nemfémes szín van 8; itt is különféle árnyazatok 
vannak, melyeket azonban könnyen érthető módon külön
böztetjük meg.

1. Fehér. Hófehér, vereses-, sárgás-, szürkés- sat. 
fehér.

2. Szürke. Füstszürke, gyöngyszürkc.
3. Fekete. Hollófekete, szurok-, bársony fekete sat.
4. Kék. Égkék, lazur-, kobalt.-, kacsa-, violakék sat.
5. Zöld. Hegy-, hagyma-, alma-, pisztácz-, olaj

zöld sat.
6. Sárga. Kén-, szalma-, méz-, bor-, narancs- 

sárga sat.
7. Veres. Hajnal-, jácint-, vér-, téglavercs sat.
8. Barna. Haj-, szegfű-, gesztenye-, májbarna sat.
107. §. Ritkább világossági tünemények. Szín

rajzok tűnnek elő, ha a szín nincs egyaránt elosztva, s az 
ásvány pontozott, foltos,habos, felhőzetes, csikós, eres sat. 
Sajátságosak az ág- vagy fa-idomú barnás fekete rajzok 
(dendritek), melyeket az ásvány felületén, vagy néha bel
sejében látunk.

Villogás (phosphorescentia) azon tulajdonsága né
mely ásványnak, ha sötétben fényt áraszt. Már régen tud
ták, hogy a Gyémánt, ha a nap reá sütött, a Bolognai pát 
(Baryt) ha erősen melegíttetett, a sötétben világítanak. 
Általában három mód van e tünemény előidézésére :

a) külerő által. Ha sötétben két Quarezdarabot ösz- 
szeütiink; vagy a kapniki sárga Horgkéneget ha késsel 
karczoljuk, villog mint a süvegezukor, ha sötétben törjük;

b) ha az ásványra a napot sütni engedjük (Mészpát, 
Aragonit, Baryt); vagy

c) ha egyébként melegítjük (zöld Folpát, Apátit). 
Némely ásványnak fölülctc mintegy be van futtatva

(angelaufen); némelyen színjátékot (Farbenspiel), s egy- 
kettőn szivárvány színeket (das Irisircn) látunk.

108. §. A karcz színe. — A színes ásványoknál 
nem ritka eset, hogy azok más színt mutatnak egészben, 
mást por-alakban. Ezt vizsgálandók a fölületet megkar- 
czoljuk késsel, vagy az ásványnyal egy máztalan porcéi-
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lánra vonást húzunk, miáltal elegendő mennyiségű port 
kapunk az úgynevezett karcz megítélésére. így a fekete 
Manganit karcza barna; a fekete Vasfény karcza megy- 
színű sat.

IV. Az elektrikai és magiiesi tulajdonságok.

109. §. Elektrikai tulajdonságok. Az elektrikai 
tulajdonságok szerint az ásványok, valamint átalában a 
testek, két részre szakadnak : villámos- és nemvillámo- 
sokra.

Villamosak rendesen a kő-, üveg- vagy gyántakiné- 
zésű ásványok, ezek posztóhoz dörgölve, szeszlámpán 
melegítve, vagy néha megnyomva elektrikai tulajdonsá
got vesznek fel. Nemvillámosak a fémfényűek; ezek köz
vetlen nem, hanem csak elszigetelve vesznek fel elektri» 
kai tulajdonságokat.

A gerjesztett villámosság + (positiv) vagy — (ne
gatív), minek kipuhatolására egyszerű elektroskopot hasz
nálunk. Ez áll egy könnyű ezüst tűből, a két végen üres 
gömbbel s a közepén egy a chats üveggel ellátva, mely Ível 
az egészet egy álló aczélrudacskának finom hegyére fek
tetjük. A valamely villámossággal töltött tűt az elektri- 
zált ásvány vagy magához vonzza, vagy el taszítja, s így 
azon elv szerint, hogy az egynemű villámosságok távo
lodnak, a különneműek közelednek, meghatározhatjuk + 
vagy — nemű c?

E tulajdonság azonban nem állandó, sokszor igen 
csekély körülmény miatt a különben + villámos ásványt 
negativnek tapasztaljuk, azért a fajok megismerésére 
mindeddig hasznát nem is vehetjük.

Nevezetes : hogy melegítés által több ásvány sarkos 
villámosságot (Polarelektricität) vesz fel, azaz ugyanazon 
darabnak némely részein positiv, másokon negatív tulaj
donságokat találunk. Még nevezetesb az : hogy épen ezen 
ásványok közt vannak azok, melyek az úgynevezett He- 
mimorphismust (félalakúságot) mutatják a krystályodás- 
ban (68. §.) (Turmalin, Skolccit, Galmáj, Boráéit, To
páz sat.)

Azonban a villamossági valamint a physikai tulaj
donságok többje kellőleg földerítve még nincsenek.
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Nagyobb hasznát vesszük a galvánféle villámosság- 
nak (Kobell). A jóvezető ásványok valami positiv-fémmel, 
például zinkkel (a mely iránt mindnyájan negatívok) 
érintkezésbe hozva és rézvitriololdatba mártva, galvánfo- 
lyamot idéznek elő, a mely néha elég erős arra, hogy 
vegybomlás következzék be, s a kérdéses ásványra réz ra
kódjék. Fris törctü darab veendő, a melyet hosszúra vá
gott keskeny zinklemcz közé csípünk *), azt közepén 
meghajtván úgy, hogy a két vége közé jusson az ásvány
darab. A rézoldatba néhány escp kénsavat adunk, s az 
ásványt egy perczig hagyjuk benne.

Jó vezetőknek mutatkoznak s rézzel behúzódnak : 
Pyrit, Pyrrhotin, Arsenopyrit, Magnetit, Tennantit, Ga- 
lenit, Chalkopyrit, Chalkosin, Linnéit, Smaltin, Kobaltin, 
Graphit, némely Anthracit, a mely t. i. erős tűzben volt 
(különben nem) sat.

Rósz vezetők, és igy csak lassan vonódnak be : Bo- 
urnonit, Bismutin, Argentit, Molybdcuit, Mcnakan, Pro- 
ustit, Pyrargyrit, Sphalerit sat.

Nenwezetük, vagy az előbbieknél roszabbak : Anti 
monít, Pyrostibit, Chromit, Frankiinit, Pyrolusit, Braunit, 
Hausmannit, Manganit sat.

Pillanat alatt meg van különböztetve Galenit az 
zintimonittól; Magnetit a Chromittól; Magnetit a Frank
linétól; Graphit a Molybdenittől sat.

Ide tartozik azon tünemény is, hogy sok oly kenvegy, a me
lyet sósav magában nem vegybont, kénhydrogent fejleszt, ha a porá
hoz vasport áriunk s úgy tesszük a sósavat hozzá s rázzuk. Az ólom- 
ezukorba mártott s aztán megszárított papírszelet egy perez mii|va 
megbámul vagy fekete lesz.

Kivételt tesz a Realgar, Auripigment és Molybdcuit.
Könnyen megkülönböztethető e szerint a Clausthalit és Ga

lenit; a Chloanthit és Arsenopyrit sat.

110. §. Magnesi tulajdonságok. — Mágncsi vagy 
delejes tulajdonságot legrégibben a Magnetiten ismerték. 
Kitűnő fokban leginkább a málló félben levő féleségek 
bírják; de .minden féleséget vonzza magához valamely 
delej, vagy másrészt a delejtürc mind izgatólag hatnak. 
Gyenge hatást a delejtürc még egyéb ásványok is gyako-

*) Mint ezukrot a ezukorfogóval.
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rolnak, mint Pyrrliotin. Vasfény, egyéb vas-nikel- és 
mangánvegyek vagy olyan kőzetek, melyek ezen vegyeket 
magúkban foglalják.

Újabb időben azonban kiderült, hogy erős mágnes 
nemcsak ezen ásványokra, hanem általában minden testre 
hat, s azáltal vagy vonzatilc, vagy taszittatik. A vonzott 
testek paramagneses, a taszítottak diamagneses testeknek 
neveztetnek.

/V krystályokban vagy olyan testekben, melyek bk 
zonyos irányban mesterségesen például összenyomás által 
különféle sűrűséget kaptak, bizonyos vonalok mutatkoz
nak, a melyek irányában a vonzás és taszítás a legélén
kebben mutatkozik; az eddigi kísérletek után azon
ban még csak sejtelem, hogy az optikai tengelyekkel ösz- 
szeesnek.

V. Az íz-, szag- és tapintatbeli tulajdonságok.

111. §. Iz. Ize csak olyan ásványnak van, mely a 
vízben felolvad; ilyenek többi közt a kivirágzó sók, s eze
ket az íz szerint lehet megismerni, mit az által tudunk 
meg, ha kissé nyelvünkhöz értetjük.

Az íz 1. sós (salzig); Konyhasó.
2. keserű (bittér); Kesersó,
3. fanyar (herb); Vitriol,
4. lúgos (lángénhaft); Sziksó,
5. hütő (kühlend); Salétrom,
6. c s i p.ő s (stcchend) ; Salmiak,
7. összehúz ó (zusammenziehend) ; Timsó, sat.

112. §. Szag. Az ásványok legnagyobbrészt szagta
lanok. Egykcttőnck azonban van közvetlen szaga (Fold- 
szurok, Földolaj); másoknál előtűnik ütés, melegítés, 
égetés, vagy csak reá lehelés által.

Reáütve vagy megmelegítve a büdös Mész (bitumen 
tartalmú) áraszt szagot..— 11a aczéllal és Vaskéneggel 
ütünk tüzet, ken szagot érezünk; ha Arsenkéncggel — fog
hagyma (arsen) szagot.

Égetés által kénre jöhetünk reá, ha ennek szaga 
fejlődnék.

'Rcálchelve az agyagnak, és az agyagtartalmú ásvá
nyoknak van bizonyos úgy nevezett agyagszaguk.
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113. §. Tapintat. — A tapintásnál némely ásvány 
érdes (láva), más sikamlós, mintha zsírral vagy olajjal 
volna bekenve (Szalonnakő, Zsírkő); némelyiknek felülete 
hideg, másé nem annyira, így például hidegebb a drága
köveké mint az utánzottaké.

III. SZAKASZ.
Vegytulajdonságok

114. §. Fogalma s felosztása. — Az ásvány vegy- 
tulajdonságai alatt azokat értjük, melyek akkor külölik 
magukat, ha azt állományában (Substanz) megváltoztat
juk. Altalok az ásvány anyagának beltermészctéről nye
rünk tudomást.

A vegytulajdonságok ismerete alatt az ásványtan
ban kettőt értünk :

a) a vegy-alkatot,
b) azon egyszerű vegykisérleteket. melyek által ké

pesek vagyunk előidézni egyik vagy másik jellemző 
vegytüneménvt, vagy kimutatni valamely fontosb alkrész 
jelenlétét azon esetben, ha igy hamarább érnénk czélt, 
mint a többi tulajdonságok meghatározása által. Sőt van
nak esetek, midőn az ásvány alakbeli és physikai tulaj
donságai oly kevéssé jellemzők, hogy nem is marad 
egyéb hátra, mint azt a vegytulajdonságok által hatá
rozni meg.

a) A vegy-alkat.
115. §. Egyszerű s összetett testek. — Vegytani 

szempontból minden test egyszerű vagy összetett. Egy
szerű, melyet a vegyész nem bír különböző részekre szét
venni, ilyen a Szén, Kén. Vas, Higany sat.; összetett, 
melyből egyszerűket bír kiválasztani, ilyen a Cinober, mely
ből Higanyt és Ként — ilyen a Fakóércz, melyből Ként. 
Arsent, Dárdanyt, Vasat, Rezet, Ezüstöt bír kiválasztani.

Egyszerű testek. A vegyészek vagy 63 egyszerű 
testet vagy is más néven vegyelemet találtak eddig a 
természetben : ezek közül némelyek gyéren fordulnak elő,
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•s tulajdonságaikat sem ismerjük eléggé, míg mások oly 
gyakoriak, hogy földünk szilárd kérgének nagy részét 
képezik.

Rövidség okáért az Írásban minden elem külön je
gyet kap, s ez latin nevének első betűje. Ha két elein 
ugyanazon betűvel kezdődnék, csak az egyik (a nemfé
mes) kapja az első betűt magában, a másik még a követ
kezők közül is egyet, és pedig azt, mely csak az ő nevé
ben van meg : Sulfur S, Silicium Si, Stannum Sn, Sti
bium Sb, Strontium Sr sat.

Összetett testek. — Legnagyobb része az ásvá
nyoknak összetett testek, melyek két három vagy több 
egyszerűből állanak. Ezek bizonyos törvények szerint 
-vannak egymássál vegyülve, melyekre a vegyész két 
úton jött, t. i. az összetett testből az alkrészeket kivá
lasztva (analysis) és viszont azokat ugyanabban az arány
ban egyesítve (synthesis). így p. o. a Cinober ásványból 
Higanyt és Kent bír kiválasztani, még pedig 100 súly
részből 86 Higanyt és 14 Ként. Ha most egy más kísér
letben ugyanazon arányban olvasztja azokat össze, tehát 
14 Ként és 86 Higanyt, ismét Cinobert kap, mely a ter
més Cinobernek minden tulajdonságával bír. Ha a 14 
Ként több p. o. 87 Higannyal olvasztaná össze, azért csak 
86 fogna vegyülni a Kénnel, és egy súlyrész vegyületlen 
maradna; úgy szintén, ha csak 85 Higanyt venne, ez a 
Kénből megfelelő mennyiséget kötne le, s a fölösleg kén 
megmaradna elemi állapotában. Tehát a Kén és Higany, 
hogy Cinober legyen belőlök, csak bizonyos és meghatá
rozott súlymennyiségben vegyülnek egymással.

Ugyanezt tapasztalni minden más esetben, ha egy 
egyszerű testet másikkal akarunk vegyíteni azon őzéiből, 
hogy az azokból álló ásványt utánozzuk.

A vegytan jelen állásában nincs ásvány,'melyet nem bírnánk 
alkrészeire szetvenni, de viszont sok van még, melyet mesterségesen 

. az alkrészekből összeállítani nem sikerült.-Napról napra fogy az 
utóbbiak száma, noha meglehet, hogy némelyik tán örökké fog da- 
czolni azon okból, hogy a természetben oly tényezők is működnek, 
melyekről ember nem rendelkezhetik, p. o. hosszú idő, mely alatt 
igen sokféle gyenge hatásnak látható eredménye lesz; folytonos 
nyomás sat.

116. §. Vegysuly. — Azon viszonyos súly, mely a 
kísérletek útján kimutatta magát, hogy szükséges, ha 
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az egyik elemet a másikkal vegyitni akarjuk, az elem 
vegysúlya. Ezt minden elemnél (kivévén néhány ritkasá
got) ismerjük és azok összeállításánál vagy a Hy drogon 
vegysúlyát szokás egységül venni (II = 1.), minthogy 
ez a legkisebb vagy az Oxygenét (O = 100), mint
hogy ez a leggyakrabban fordul elő az ásványvegyek x 
között.

Mi itt a Hydrogent választjuk s a többi elem vegysúlyát ke
rek számban adjuk részben úgy mint Dumas kidolgozta. Ez által a 
számítások, minthogy decimálisokkal nincs dolgunk, sokkal egysze
rűbbek, mintha azt Oxygent választanok.

Az elemeket betűrendben következtetjük, mellettük adván 
gyakrabbi vegyeiket s ezek’ vegysúlyát. Az utolsó rovatban a per
centes mennyisége van az Oxygénnek.

117. §. Az elemek s gyakrabbi vegycik táblája.
Aluminium (timany) . . A1 14 APÓ3 52 046,7

2A1O3 104 
3AFO3 156 
4A1O3 208 
5APO3 260 
6A1O3 312

Argentum (ezüst) . 
Ar’sen (mireny) . . .

Ag
As

108
75 AsO’ 116

AsS3124
034,8
S39,0

Aurum (arany) . . . Au 98,3
Baryum (su lyány) . . Ba 68 BaO 76 010,45

2BaO 152
3BaO 228
4BaO 304

Beryllium (glucinum G) Be 7 Be'^O3 15 063,0
Bismuth (kencny) . • Bi 108 Bi’O3 132 010,32
Bor (borany) . . . . B 11 BO3 35 068,78
Brom (büzeny) . . . . Br 80
Cadmium .................... Cd 56
Caesium........................ Cs 123

028,57Calcium (mészeny) . . Ca 20 Ca 28
2CaO 56
3CaO 84
4CaO 112

Garbón (széncny) . C 6 co- 22



Corium

Chlor (halvány) . 
Chrom (festeny)

Cobalt (kékeny) . «
Columbium (= tantal, 
Cuprum (réz) . . .

Dydimium 
Erbium . .
Ferrum (vas)

Fluor (folany) . . .
Hydrargyrum (higany)
Hydrogen (köneny) .
Ilmenium .... 
Irídium....................
Jód (iblany) .... 
Kalium (liamany) . .

Lantban .... 
Lithium ....
Magnesium (kesreny)
Mangan (cseleny) .

Molybdcn....................
Natrium (szikcny, sodium)

113

Ce 46 CcO 
Ce2O3 1

54
16

041,55
020,34

Cl 36 I-IC1 37
Cr 26 Cr'-O3 76 031,01

CrO3 50 047,34
Co 40 Co 38 021,34

d ezt)
Cu 31 Cu2O 72 011,20

CuO 40 020,15
D 49
E — EO

Fe 28 Fe 36 022,22
Fe'O3 80 030,0

F 18 I-IF 19
Hg 100

I-I 1 IIO 9 088,89
11 63
ír 9.8
J 126
K 40 KO 48 016,98

2KO 96
3KO 144
4KO 192

La 47 LaO 55 014,55
Li 6 LiO 14 055,05

Mg 12 MgO 20 040.0
Mn 27 MnO 35 022,47

2MnO 70
3MnO 105
4MnO 140
5MnO 175
6MnO 210

Mn'-’O3 78 030,32
2MivO3 156
3Mn'O3 234
4Mn-O3 312

Mo 48 MoO3 56 034,3
i Na 20 NaO 28 025,80

2NaO 56
3NaO 84

8Szabó Józi. ÁivAnytiu.
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Niobium .... . . Nb 100 Nb'-O3 alniobsav ♦)
NbO- niobsav **)

Nitrogén (legény) . . . N 14 NO5 54
2NO5 108
3NO5162
4NO5 216

074,0

Osmiuni .... . . Osí>9,5
Oxygen (előny). 
Palladium . . .

. . 0 8
. . Pd 53

Phosphor (vilany) . . . P 32 PO1 40 056,34
P latin................... . . Pt 98
Plumbum (ólom) . . . Pd 104 PbO 112 07,17
Rhodium .... . . Kd 52
Rubidium . . . . . Pb 85
Ruthenium . . . . . Ru 52
Selenium . . . . . Se 40
Silicium (kovany) . . Si 22 SiO? 46 

2SiO3 92 
3SiO3 138 
4SiO3184 
5Si03230 
6SiO3276 
7SiO3322

052,98

8SiO3 368
9SiO3414

Stannum (ón) . . . . Sn 59 SnO‘ 75 021,40
Stibium(antimon, dárdany) Sb 122 SbS3 170 S28,60
Strontium (pircny) . . Sr 44 SrO 52 015,44
Sulfur (kén) . . . S 16 SO3 40 060,0
Tantal.................... . . Ta 92Ta03<,<,*)116 011,54
Tellur.................... . . Te 64
Terbium .... . . Tb —
Thorium .... . . Th 60 Th 68 011,84
Titan.................... . . Ti 24 Ti’O3 72 032,42

TiO3 48 040.00
Urán................... . . U 60 UO 68 011,76

U*O3 144 016,66

*) Rose 1858 előtt ezt Niobsäurc — most Unterniobsäurenak 
nevezi.

**) R. 1858 előtt ezt pelopsavnak nevezte.
***) Újabb kisőrletek szerint TaOs.

l
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Vanad . . . .
Wolfram . . .
Yttrium . . .
Zink . . . .
Zirkon (jaczany)

V 68
W 92 WO3 116 020,69
Y 32 YO 40 020,00

Zn 32.5 ZnO 40,5 019,74
Zr 68 Zr’O3 160 026.3

Segédtábla az Oxygen arányának kiszámítására.
Példa. 64,7«S Si03kovasavban a tábla szerint csupa 

összeadás által kikapjuk az Oxygen tartalmát, ha a SiO3 
sorában lévő 6. 4, (. 8 fej alatti szamokat következő sor
ban írjuk egymás alá

64,78 SiO'!
31,153 ... (a 6 alatti szám)

2,075 ... (a 4 alatti)
363 ... (a 7 alatti)
41 . . . (a 8 alatti)

33,633 az Oxygenmennyiség a 64.78 kovasavban.

0.934
0.696
0.2090
1.26
0.5714
1.4546
0.62
0.9468 1 4202
0.4268
0.224
0.4030

1.401
1.044
0.3135
1.80
0.8571
2.1819
0.93

APÓ3 0.467
AsO3 0.348
BaO 0.1045
Be2O30.68
CaO 0.2857
CO2 0.7273
Cr2O30.31
CrO3 
CoO 
Cu’O 
CuO
FeO 0.2222 0.4444 0.6666

0.4734
0.2134
0.112
0.2015

2.335
1.740
0.5225
3.15
1.4285 1.7142

2.802 13.269
2.088 >2.436
0.6270'0.7315
3.78

0.6402
0.336
0.6045

1.868
1.392
0.4180
2.52
1.1428
2.9092 3.6365
1.24 11.55
1.8936 2.3670
0.8536:1.0670
0.448 0.560
0.8060 1.0075
0.88881.1110

4.41
1.9999
5:0911
2.17
3.3138

3.734
2.786
0.8360 
5.04
2.2856
5.8184
2.48
3.7872
1.7072
0.896
1.6120

4.203
3.132
0.9405
5.67
2.5713
6.5457
2.79
4.2606
1.9206
1.008
1.8135

4.3638
1.86
2.8404
1.2804 1.4938
0.672 10.784
1.2090
1.3332 1.5554 1.7776 1.9998
1.7980 :
5.3334 '
1.0188 

' '•••IvMV
2.40

MnO 0.224710.4494 0.6741 0.8988il.l235 1.3482
xr„»A3ft AAíí.1 f\ A O1OM 1 m «û 1 Sí <10

0.8990 1.1987 1.4984
2.6667 3.5556,4.4445

v.xww 0.5094'0.6792 0.8490
0.5505 1.1010 1.6515 2.2020 2.7525

1.60 Í2.00

1.4105

Fe’O3 0.2996 0.5993
HO 0.8889 0.7778
KO 0.1698 0.3396

MgO 0.40^10.80
LL.C C.22‘.T'C.ÍÍC-
íiÍn,O3Ó.3032ÍÓ.6Ő64 0.9096 0.2128'1.5160 1.8192 2.1224 2.4256 2.7288
NO5 0.74 1.48
NaO 0.258 0.516
PO5 0.56340.1268
PbO 0.7170 0.1434 0.2151
SiO3 0.5192 1.0384
SrO 0.1544 0.3088'

1.20

2.22
0.774
1.6902

2.0977 2.3974 2.6971
6.222317.1112 8.0001 

vxvM 1.1886'1.35841.5282 
3030 3.8535 4.4040 4.9545

2.80 ‘3.20 3.60
1.5729 1.7976 2.0223

2.96 Î3.70 4.44
1.032 '1.290 11.548

3.3804 3.9438 4.5072j6.0706
0.4302
3.1153
0.9264

2.2536 2.8170
0.2868,0.3585
2.0769.2.59611.5576

0.4632 0.6176'0.7720

5.92 Í6.66
9.064 '9.321

5.18 5.92 6.66
1.806 2.064 '2.322
0.9438 4.50 í 2 6.0706
0.5019:0.5736 0.6453
3.6346 4.1538 4.6730
1.0808] 1.235211.3896

8*
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118. §. Az ásványok vegyalkata. Az ásványok 
vegyalkata alatt értjük : először az anyag minőségét, má
sodszor az atomok viszonylatos számát és harmadszor 
csuportulások módját.

Az anyag minősége, szerint vannak az ásványok kö
zött egyszerű testek, és vannak sokkal több összetettek.

Az összetett testek képezte ásványok között az ato
mok viszonylatos száma szerint vannak kettes vegyek és 
kétszer- vagy általában többszőr-kettesek.

Végre vannak az atomok csoportúiá sának módjára 
nézve különalakú (heteromorph) és hasonalakú (isomorph) 
ásványok ; amazoknál ugyanazon elemek k ü 1 ö n fé 1 ek ép 
— emezeknél különféle elemek hasonlókép vannak he
lyezve, úgy hogy az első esetben ugyanazon anyagnak 
többféle lényegesen különböző — az utóbbiban külön
böző anyagnak lényegesen nem különböző krystályalakja 
lehet.

119. §. Az ásványország vegyek — Az összetett 
testek képezte ásványok közt háromrendű vegyeket kü
lönböztetünk meg :

a) elsőrendű vágy kettes (binür) vegyek, melyekben 
két elem van vegyülve. A szám-arány rendesen egyszerű, 
s leggyakrabban a következő : egyik elem 1 súlyrésze 
vagy atomja egyesül a másiknak 1, 2, 3 vagy 5 atomjá
val; vagy 2 atom az egyikből 3 vagy 5-el a másikból.

Vegyjegyét a kettes vegyeknek az által képezzük, 
hogy az elemek betűit egymás mellé Írjuk. Ha több atóm 
van jelen, a számot (exponens gyanánt) a betű jobb felére 
teszszük fölül.

Példa. 1 : 1 a víz HO (egy Hydrogen egy Oxy- 
gen); Mészföld CaO; Kősó NaCl; Ólomkéneg PbS; Ci- 
nober HgS.

1 : 2-Szénsav CO'; Ónkő SnO’: Pyrit FeSj7«
1 : 3-Kénsav SO3; Quarcz SiO3; Antimonit SbS3.
2 : 3-Hämatit Fe?O3; Korund AFO3.
2 : 5-Arscnsav As?O5; Antimonsav Sb*O5.
Ezen jegyekben 3 rövidítést használunk : 1. az igen 

gyakran előforduló Oxygen helyett pontokat rakunk a. 
vele egyesült elem fölé; a hány atom O, annyi pont.Si;N.

2. A szintén gyakori kén S helyett vonásokat. Sb.
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3. Azon vegyckben, melyeknél az arány 2 : 3 vagy 
2 : 5 vagy ritkábban előjövő 2 : 1, a kettős atomot rövi
den úgy jegyezzük, hogy a betűnek alsó harmadán egy 
vonást húzunk keresztül. APÓ3 — A1«

új Másodrendű vagy kétszer kettes (doppelt binür) 
vegyek, melyekben két elsőrendű van egyesülve. A szám
viszony itt is egyszerű. A vegyjegy az által lesz, hogy 
az elsőrcndücket egymás mellé Írjuk.

Példa. Mészpát CaO,CO3 rövidítve CaC. Arcanit 
vagy Kénsavaskáli KO,SO2 = KS. Kénsavastimföld
APO3,SO3 == A-LS.Zinkenit PbS,SbS3 = PbSb.

Ha vizet tartalmaz egy másodrendű vegy, annak je
gyét özéhez (némely eseteket kivéve), kereszttel csatol
juk. Anhydrit CaO, SO3; a Gvpsz ugyanaz, két atom víz
zel CaO, SO3+2HO.

ej vagy szokotton több szürkét tes
fach binür) vegyek, melyekben két másodrendű van egye
sülve szintén egyszerű számviszonyban. — Ezek vegyje- 
gyc is az egyesült kétszer kettes vegyek jegyeiből lesz, 
azokat kereszt által csatolván össze.

Példa. Földpát KO, SiO3+APO3,3SiO3. Dolomit 
CaO, CO’+MgO, CO;. Ha vizet tartalmaz valamely har
madrendű vegy, annak jegyét (kevés kivétellel) ezéhez 
itt is kereszttel csatoljuk. Timsó = KO, SO3 + APÓ3, 
3SiO3 4-24 HO sat.

A betűk a vegyjegyekben tehát kettőt jelentenek : 
először, hogy minő elemek képezik a testet; másodszor, 
hogy minő súlyarányban vannak jelen. A IIO nemcsak 
azt teszi, hogy a víz Hydrogen és Oxygenből áll, hanem 
egyszersmind, hogy a Hydrogenből 1 sulyrész, az Oxy
genből 8 sulyrész van benne. A jelentőség e szerint mi
nőleges és mennyilcges.

120. §. A vegyjegy kepezése a százalékos össze
tételből. A vegyjegy czélja az összetételt legérthetőbben 
fejezni ki. E végből előre kell bocsátni, hogy a testekről 
azt tartjuk, hogy azokat végtelenül aprózni nem lehet, 
hanem utoljára oly parányi szemekre jutunk, melyeket 
külerővel tovább osztani nem lehet, ezek az atomok (pa-
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rányok). Okunk van hinni, hogy az atomok nagysága 
egyenlő, de súlyok különböző közel oly arányban, mint 
példáúl Pb és S atomra nézve egy borsó nagyságú kén. 
és egy hasonló nagyságú ólomszemé.

Ha két elem vegyül, mint Ólom a Kénnel, ezt úgy 
képzeljük, hogy az ólomatom maga mellé vonzza a kéna
tomot, azzal egy összetett atomot képezvén. Ezen össze
tett atom ismét képes más összetett atommal vegyülni, s 
igy képződnek a felsőbb rendű vegyek még összetettebb- 
atomai, melyeket azonban külerővel tovább osztani épen 
oly kevéssé lehet, mint egy egyszerűt. — Ellenben a vegy- 
erő minden összetett atomot szétválaszt, de az elemzés 
csak a súlyviszonyát mutatja ki az elemeknek, nem pedig 
az atomok számát, pedig igy kifejezve az összetételről 
tisztább fogalmat csinálunk magunknak, mint ha pusztán 
csak a százalékos összetételt írnok le.

Az egyszerű atomok arányszámát egy összetett 
atomban kikapjuk,' ha a vegyien lévő százalékos mennyisé
gét az elemeknek saját ^atomsulyaikkal elosztjuk.

Példa. Az Olomkéneg százalékos összetétele 
87Pb.l3S. A tábla szerint az Ólom (Pb) atomsúlya 104; 
a Kéné (S) 16. Elosztás által

104 I 87.0 I 8 ' 16 I 13.0 | 8
egyenlő számokat kaptunk, miből az következik, hogy az 
Olomkéneg egy összetett a tornában az egyszerű atomok 
egyenlő számban vannak jelen, s ezt legegyszerűbben fe
jezzük ki, mondván, hogy az egyikből is egy, a másikból 
is egy van jelen. Innét az Olomkéneg vegyjegye PbS = Pb.

Ha az elemzés csak két elemet mutat ki,a vegy ren
desen csak kettes, s ezeknél a vegyjegy képezése legtöbb 
esetben egyszerű; ha többet — úgy a vegy többször-ket- 
tes, s ilyenkor a vegyjegyek készítésénél arra kell töre
kedni, hogy oly kettes vegyekre oszszuk fel, minők önálló- 
lag is fordulnak elő. Ez azonban nem mindig sikerül : 
sokszor bonyolódott viszonyok adják elő magokat, s a 
vegyjegyet csak sokoldalú fontolgatás s különféle körül
mények összeegyeztetése után kapjuk ki; máskor még 
igy sem, s csakugyan vannak ásványok,melyeknél a vegy
jegy még nincs elfogadható módon képezve.

Legbiztosabb irányt adhat c részben az általános
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elfogadott vegyjegyek hasonlító tanulása, és az ez által 
elsajátítható különös tapintat.

A vegyek némely osztályánál egyéb tekintetek is 
fordulnak elő, ezekről az ásványleirásban a maga helyén 
lesz említés.

Példák másodrendű vegyjegyek képezésére.

Zinkenit összetétele 100 részben 35Pb, 43Sb, 22S.
Ez az elemek súlyaránya, — hogy a Zinkenit egy 

összetett atomjában hány egyszerű van, kikapjuk, ha mind 
a három elemet saját atomsúlyával elosztjuk.
104 I 35.0 I 3.3; 128 | 43.0 | 3.3; 16 | 22.0 | 13.7
ezen arány egyszerűbb lesz, ha a legkisebbel (3 : 3) a 
többit elosztjuk. 1 : 1 : 4.

Három elem egy másodrendű vegyet képez, mely két el
sőrendűből áll. Itt a 4 Ként kell az Ólom és Antimon 
közt úgy elosztani, miként önállva is fordul elő, s ez 
PbS = Pb és SbS3 = Sb. A másodrendű vegynél azt 
teszszük fel, hogy két összetett atom egyesülése által tá
mad, innét a Zinkenit vegyjegye PbSb.

Arsenezüstkéneg összetétele 65Ag, 15As és 20S.

Egyszerűsítve 3Ag, lAs 68.
A kettes vegyek közt ismerünk Ág és As, itt 3Ag 

» i * ,,res lAs van, s a vegyjegy 3Ag,As.

Példák harmadrendű vegyekre.

Dolomit összetétele 31Ca, 22Mg, 47C.
Az Oxygen-vcgyeknél sokkal egyszerűbb mindjárt a ket
tes vegyeket mutatni ki, mint az elemeket, azért a táb
lákban nem a Ca, Mg és C, hanem a CaO, MgO és CO ' 
atomsulyát keressük ki.
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i -ÜL-2
28 20 22

ICa, lMg, és 2C. A kctszer-kcttesek közt önállólag van 
CaC és MgC; tehát a Dolomit CaC + MgC.

Anorthit 20CaO, 36APO3, 44SiO3.

*0 _ 7 36 44____
28 52 46

Egyszerűbben, ha felezzük 3.5 : 3.5 : 4.5 vagy egész szá
mokban 3 : 3 : 4
a Kovasavat SiO3 analogia szerint Rose igy osztja el : 
3CaO,' SiO3 + 3 (A12O3, SO3).

Ez már bonyolódottabb eset; itt az egyéni belátás
nak s önkénynek nem csekély tér van engedve.

Az exponens gyanánt irt szám csak azon elemre vagy vegyre 
vonatkozik, melynek jobbján áll; ellenben a cocfíiciens gyanánt irt 
sokszorozza az egész sort, mely előtt áll (az Anorthitnáí 3(APO8, 
SiO3) azt jelenti, hogy az egész vegyből (APÓ3, SiO3) 3 atom van 
egy Anorthitatomban).

121. §. A százalékos összetétel kiszámítása a 
vegyj egyből. Néha meg van fordítva a feladat, a vegy- 
jegybol kell a százalékos összetételt kiszámítni. Ezt két 
okból teszszük : először midőn valamely ásvány leírásánál 
csak a vegyjegy van meg, s mi az összetételt is akarnék 
tudni; másodszor ellenőrködés gyanánt az analysis ered
ményére és az a szerint készitett vegyjegyre nézve. 
Ha a vegyjegyből kiszámított százalékos összetétel kö
zel áll az elemzés számaihoz, mind a vegyjegygyel mind 
a vegyész munkájával okunk van megelégedni, külön
ben nem.

E feladat egy egyszerű arányszámolás, melyhez az 
összetett atom vegysúlyát kell megszerezni az egyszerűek 
összeadása által.

Példa. Ólomkéneg Pb, atomsúlya Pb 104
S 16

120.
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100.1

Pb Pb Pb
120 : 100 = 104 : 

s
x = 86.8 Pb

120 : 100 = 16 : y = 13.3 S

Tehát 100 rész Ólomkénegben 86,8 Pb és 13.3 S van ki
számítás szerint, s az elemzés adott 87 Pb és 13 S, mi 
igen közel áll egymáshoz.

Dolomit CaC + MgC. Atomsúlya Ca 28
Mg 20
2C 44

92
Dolomit Dolomit

92 : 100 = 28Ca : x = 30.5Ca
92 : 100 = 20Mg : v = 21.7Mgo • o
92 : 100 = 44C : z = 47.8C

TÖíüÖ
122. §. A vegyalkat és a krystályalak közti vi

szony. A vcgyalkat és a krystályodás közt oly szoros vi
szony van, hogy egy bizonyos anyag ugyanazon körülmé
nyek közt állandóan ugyanazon rendszerben, vagy pyra- 
missorban krystályodik; ellenben változván a körülmények 
többféle lényegesen különböző alakot vehet fel (különala- 
kúság vagy heteromorphismus) ; viszont lehet, hogy kü
lönböző anyagok alakra nézve hasonlók (hasonalakúság, 
isomorphismus).

123. §. Kiilönalakúság (Heteromorphismus). — 
Hogy ugyanazon test különböző rendszerek alakjaiban 
fordul elő, noha anyaga minőség- és mennyiségre nézve 
tökéletesen megegyezik, úgy képzeljük, hogy a körülmé
nyek kivánata szerint az elemek más-máskép csoportúi
nak. E tulajdonság általában heteromorjdusmusnak vagy 
különalakúságnak neveztetik; különösen, ha két rendszer
ben ismeretes, a test dvmorph (kétalakú), ha háromban, 
trnnorph (háromalakú) s átalában polymorph (többalakú).

Legismertebb okozója a különalakúságnak a hőfok.
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A Ken 4- 110” melegnél egy hajlású, közönséges .^hőfok
nál folyadékból krystályítva rhombos. A krétaanyag a 
szénsavas mész meleg folyadékból válván ki, rhombos 
(Aragonit), hidegből hatszöges (Mészpát). Máskor né
mely testek jelenléte, azon folyadékban, melyben a kris
tályok képződnek, látszik elhatárzó befolyást gyakorolni.

Az egyszerű testek közt dimorphok :
1. Szabályos és hatszöges rendszerben : Arsen, 

Antimon, Phosphor, Bismut, Palladium, Irídium, Réz és 
Garbón.

2. Szabályos és négyszöges ben : On.
3. Rhombos és egy hajlásúban : Kén, Selcn.
Az összetett testek közt is van mind di- mind tri- 

morphismusra példa :
Dúnorph a Káli- és Nátronsalétrom (rhombos és 

hatszöges), az Arsenessav és Antimonoxyd (szabályos és 
rhombos); a Vaskéneg mint Pyrit és Markasit (szabályos 
és rhombos) sat.

Trhnorph a Titansav Ti mint Rutil, Brookit és Ana- 
taz; a szénsavas mész mint Mészpát . Aragonit es Bary- 
tocalcit (hatszöges, rhombos és egyhajlású) sat.

124. §. llasonalakúság (Isoniorphismus). Ellen
tétben a különalakúsággal képesek különféle elemek vagy 
vegyeik egyaránt csoportúlni, úgy hogy oly testek is ha
sonló alakot vesznek fel, melyek anyagra nézve külön
böznek. E tulajdonság isoniorphisniusnak vagyis hason- 
alakúságnak (homocomorphismus) neveztetik.

Az ásványok között kétféle isomorphismus van : 
a) hasonló összetétellel; b) különböző összetétellel.

125. §. Isomorphismus hasonló összetétellel az : 
midőn két vagy több ásványnál az alakon kívül az össze
tétel általános jegye is hasonló, és képesek Összekrys- 
tályodni.

A hasonló összetételű isomorph ásványokban van
nak közös alkrészek. és vannak különösek; ez utóbbiak 
képesek egymást minden arányban helyettesítni (vicari- 
rendc Bestandtheile) anélkül, hogy az összetétel általános 
jc^ye és az alak változnék.

Erről meggyőződhetünk példáid a Timsóknál.
A közönséges Timsó vegyjegye

KO,SO3 + APÓ3. 3SO! + 24IIO.
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s lehet készíteni, ha a kénsavas Kálit KS és a kénsavas 
Timföldet (APÓ3, 3SO3) vízben olvasztva összeöntjük, és 
kisegítjük.

Ha kénsavas Nátront NaS vagy kénsavas Ammont 
AmO, SO3 vennénk KO, SO3 helyett, azért csak Timsó- 
Octacderek képződnének; valamint akkor is, ha a kénsa
vas Kálit nem (APÓ3, 3SO3)-el, hanem kénsavas Chrom- 
oxyddal (Crv03, 3SO3), vagy kénsavas Vasoxyddal 
(Fe?O3, 3SO3), vagy kénsavas Manganoxyddal (Mn’O3, 
3SO3) kevernénk öszsze, úgy líogy ezen kísérletekből kö
vetkező 6-féle Timsó-Octaedereket kapnánk :

1. KO,SO3 + (APÓ3, 3SO3) 4- 24IIO.
2. NO,SO3 + (APÓ3, 3SO3) + 24HO.
3. AmOsSO3 + (APÓ3, 3SO3) 4- 24HO.
4. KO,SO3 + (Cr*O3, 3SO3) + 24IIO.
5. KO,SO3 4- (Fe2O3, 3SO3) 4- 24110.
6. KO;SO3 4- (MnO3, 3SO3) 4- 24110.
Ha ezt a 6-féle vegyű Timsót együtt olvasztanék fel 

vízben, és kijegitnők, ismét Oetaedereket kapnánk, de a 
melyek mindegyikében mind a hatnak saját alkrészei egy
aránt vannak meg.

.Ebből azt kell következtetnünk, hogy a krystályitó 
erőnek mindegy, akár KO akár NaO akár AmO van jelen, 
ezek egymásért helytállnak; úgy szintén a Timföldet APÓ3 
is helyettesíti a hasonló összetételű CrO3, Fe*O3 vagy 
Mn-Ő3. Az isomorph krystályok fogalmáról e szerint ki
szállunk az isomorph vegyek (KO, NaO) < APÓ3, Cr'O3, 
Fc’O3, Mn'O”) fogalmára, vagy ha még az Oxygent.mely 
bennök közös, elhagyjuk, az isomorph elemére (K, Na) 
(Al, Cr, Fe, Mn).

A:: isomorph ásványoknál egy általános jegyezést 
kellett behozni, s ez abban áll, hogy 110 teszünk (líadical 
vagy gyök, Berzelius szerint azon elem, mely az Oxygen- 
nel vagy ennek pótlóival van egyesülve) azon kettős ve
gyek helyett, melyek úgy vannak összetéve mint KO és 
NaO, s melyeket á tatábanProtoxydeknek mondunk, és R2O3 
a Timföld AlO’-félc összetételnek helyett, melyeket közö
sen Peroxydeknek nevezünk. A Timsó átalános vegvjegve 

RO, SO3 4- (R20‘. 3SO3) 4- 211-10.
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Ha a helyettes alkrészeit a fönebbi összejegitett 
Timsókrystályoknak mind ki akarnók tenni, következő 
módon imánk : (K, Na, Am) O, SO:{ + (Al, Cr, Fc,Mn2) 
O3, 3SO3 + 24HO.

Ezen helyettesítések vagy egyenlő módon történnek, 
elemért elem, vegyért hasonló vegy (monomer isomor- 
phismus), mint a Timsóknál a protoxydck egymás közt, 
és a peroxydek egymás közt, s ez az eset leggyakrabban 
fordúl élő; — vagy különböző módon, midőn egy elemért 
több elem, egy vegyért más vegy áll helyt anélkül, hogy 
az alak és az átalános vegyjegy változnék (polymer iso- 
morphismus). Ez ritkábban történik.

Következők az elemek vagy vegyciknck fontosabb 
monomer-isomorph csoportjai :

1.0, F.
2. Cl, Br, J.
3. (S, Se); (S, Se) O3 részben TaO3, MoO3 WO3.
4. CrO3, VO3.
5. (As. P, Sb, Bi); (As, P) O5.
6. (Ti, Sn); (Sn, Ti) O’.
7. A hydrogen-csoport elemei H; (K, Na, Li) ; (Ba, 

Sr, Ca, Mg, Be, Al, Fe, Cr, Mn, Co, Ni, Zn); (Pb, U, 
Cu, Ag, Hg); (ír, Ru, Pd, Pt); Au.

Ezek protoxydjai RO egymás közt és peroxydjai 
R2O3 szintén egymás közt.

Az ismertebb polymer-isomorph csoportok az ás
ványországban ezek :

1. AmO = NIPÓ helyettesíti például aTimsókban a 
KO vagy NaO sat.

2. 2Cu helyettesít kénvegyekben lAg, lPb, lFcsat.
3. Scheerer szerint 3110 = (HO) föllép lMgO, 

lFeO, lMnO sat. helyett s ilyenkor a protoxydck átalá
nos jegyét is zárjelck közé teszi Scheerer (RO).

4. Scheerer szerint 3AFO3 helyettesít 3SiO3 s ez 
ilyenkor a vegyjegyben zárjelck közé jo (SiO3).

5. Dana szerint Vasprotoxyd és peroxyd egymást 
helyettesítik oly arányban, hogy az Oxygentartalom 
ugyanaz legyen, tehát 3FcO föllép lFc'O3 helyett.

126. §. Isoinoi'phisiiiiis kiilönbözö összetétellel 
az: midőn két vagy több ásványnak alakja hasonló ugyan,
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de összetételi jcgyök különbözik, s nem is képesek össze- 
krystályodni.

Erről meggyőződhetünk, ha például Timsót KO, 
SO3 + (APO’, 3SO3) + 24HO és Salmiakot NH’Cl fel
olvasztunk együtt vízben s kijegítjük. Külön véve mind 
a kettő a szabályos rendszer alakjaiban krystályodik, 
együtt véve szintén Octaëderek képződnek, de nem össze- 
krystályodva mint fölebb a 6-féle Timsónál, hanem kü
lön a Salmiak Octaöderjci és külön a Timsó Octaöderjei. 
A Timsókrystályokhoz a más összetételű Salmiakatomok 
nem csatlakoznak.

így hasonalakúak a hatszöges rendszerben krys- 
tályodó fémek Sb, As, Bi a Hämatittal Fe O3és Korund- 
dal Al'O3; a CaO, CO2 (Calcit, Aragonit) isodimorph a 
Káli és Nátronsalétrommal, azaz mind a hárman két 
rendszerben képesek krystályodni, a hatszögesben és 
rhombosban, és mind a kettőben hasonalakúak.

A szabályos rendszerre nézve nem oly fontos a hasonalakúság, 
minthogy a törzsidomnak méretei mindig ugyanazok; fontos ellen
ben a többire nézve, melyekben különböző krystálysorok is létez
nek az által, hogy a Törzspyramis méretei egymástól különböznek. 
Az ezekben krystályodó testek isomorphok akkor, ha Törzsidomaik 
méretei, ha nem is ugyanazok, de legalább igen közel állnak egy
máshoz. La urent szerint isomorphok lehetnek különböző rend
szerben krystályodó testek is, ha a Törzsidom méretei közt oly nagy 
a közeledés, mint az ugyanazon rendszerben krystálvodók között; 
igy hasonalakú az Orthoklas (egyhajlású) és Albit (háromhajlású) ; 
Natrolith (rhombos) és Skolezit (egyhajlású) ; Epistilbit (rhombos) 
és Heulandit (egyhajlású) sat.

Ha a krystályok nem eléggé tökéletesek arra, hogy a hason • 
alakúsági kérdés eldöntessék, egyéb módokhoz kell folyamodni, 
mint például az optikai rugossági tengelyek iránya, vagy a liőscgi 
tengelyeké, hogy így meggyőződjünk arról, váljon alakjok mértani
lag azonos-e vagy nem? Des Cloizeaux ezen eljárást követve több 
hibát fedezett fel, így találta példáúl, hogy az Enstatit, Bronzit és 
Hyperstcn ugyanazon hasadással bírnak ugyan, mint a Pvroxen, de 
a rhombos rendszerbe tartoznak, az oszlopéi körülbelül 98° és 87°. 
Az Anthophyllit és Gédrit az Amphibol hasadásával bírnak, de 
szintén a rhombos rendszerben krystályodnak. A Zoisit és Thulit 
rhombos rendszerűek, de a pyramissor más mint az Epidotc. A 
Christianit vagy Mészharmotom 111° 15' oszlop-élű rhombos-rend- 
szerü alak, s nem fér össze a 124° 47'oszlop élű Bary tharmotommal. 
Autunit rhombos rendszerű 90° 45', és nem a Chaíkolittal egyesí
tendő negyszöges-rendszerű test sat.
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127. §. A krystályok elváltozása. — A krystályok 
elváltozása alatt azon állapotot értjük, midőn a külalak 
és a belszerkezet közti lényeges összefüggés megszűnt. 
Ez kétfélekép történik : vagy úgy hogy a külalak és az 
anyag megmaradván, a krystály belszerkczetc változik 
meg (paramorph-krystályok), — vagy hogy a külalak 
megmaradván az anyag szenved változást (pseudomorph- 
krystályok).

128. §. Paramorphismus.— Paramorphismus csak 
a többalakú (polymorph) testeknél jő elő, midőn az összes 
alak az egyik dimorph állapotot mutatja, és az azt képező 
kis részek a másikat. A megolvasztás által képezett kén- 
krystálvok kihűlvén, bizonyos idő múlva megváltoznak 
oly módon, hogy inig az összes alak egyhajlású maradt, 
nagyitó üveg alatt csupa apró rhombos krystálykákból 
látjuk állni. így változik el paramorphismus által az Ara- 
gonit, midőn belől csupa apró Calcit-krystályokra oszlik 
fel, melyek összesen véve az Aragonit alakjában marad
tak csoportúivá.

129. §. Pseiidoinorphisinus. — Pscudomorphok 
vagyis álkrystályok azok, melyeknél az alak megmarad
ván, az anyag úgy elváltozott, hogy szerinte más alakra, s 
viszont az alakból más anyagra kellene következtetni.

A képződési módra nézve átalában 3 nemét, külön
böztetjük meg :

1. Pseudomorphok alkrész-vesztés által, midőn az ás
vány valamely alkrészc eltávolodik s a megmaradó az 
előbbi alakot megtartja.VercsrézérczCu-0elveszti azOxy- 
gent, s Kézzé változik Veresrézércz alakjában. Több neme 
a Földpátoknak az Alkálik és a Kovasav egy részének el
vesztése által Kaolinná változik, mely néha az eredeti 
alakot megtartja.

2. Pseudomorphok alkrész-félv étel által, Anhydrit
CaO, SO3 fölvesz vizet s lesz belőle Gypsz CaO, SÓ3 4- 
HO, Anhydrit alakjában. Magnctit FcO, Fe2O3 felvesz 
Oxygent s lesz belőle Hiimatit (Martit) Fe2O\ Magnet.it 
alakjában. t

3. Pseudomorphok eltolás által, midőn az ásvány né
mely alkrészt elveszt, mást felvesz. Ez leggyakrabban for- 
dúl elő, s c két körülmény uralma alatt történik :

Magnet.it
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’S-

a) ha az eltoló anyag erősebb s állandóbb vegvet 
képez a megmaradottal mint az eltolt ;

l>) ha az eltoló folytonosan érkezik, úgy hoo-y töme
gének hatása által győzi le, mit vegyereje által°tán nem 
birt volna.

Az eltolás vagy tökéletes vagy tökéletlen.
Tökéletes,m\Aün az eredeti anyagból semmi sem ma

radt meg : a Kősó (NaCl) Hexacdérjei alakjában előjön
nek Anhydrit CaO, SO', Grypsz CaŐ, SO'1 + 2HO,Poly- 
halit (KO . MgO + 2CaO) SO3 + 2HO.

Tökéletlen,midőn több kevesebb ebből is megmarad : 
Anglesit PbO, 80’ alakjában elő jő Cerussit PbO, CO2; 
Cerussit alakjában Pyromorphit 3 (3PbO, PO5) -p CaCl, 
Olomkéneg PbS Minium PbO’ sat.

Sokszor nagy mennyiségben érkezik meglevő kris
tályokra ásványanyag, azokat bekérgezi, és alakjoknak 
tökéletes lenyomatát adja. Folpát lenyomata Quarczban; 
Baryté Pyritben, Calcité Quarczban sat.

130. §. Okai az anyag elváltozásának. — A krys- 
tályok anyagának elváltozását oly tényezők idézik elő, 
melyek körülöttük a legnagyobb mennyiségben vannak 
elterjedve, s melyek e hatást nemcsak azokra, hanem mind 
azon földtani rétegekre is kiterjesztik, melyek helyzetre 
és vegyre a krystálvokkal megegyeznek.

E tényezők 1. a lég oxygenje, szénsava, vízgőze (az 
u. n. légbeliek vagy atinosphiiriliák) ; — 2. a földfelületen 
lévő és lefelé szivárgó csöppes viz mindazon testekkel, 
melyeket feloldva tart; ezek közt gyakoriabbak CO2, a 
szerves testek rothadása áltál képződő különféle vegyek ■ 
(K, Na) 0, CO2; (Mg, Ca. Fe) 0. CO2; (Na, Mg, Ca)Cl; 
(Na, Mg, Ca) 0, SO’; Kovasav; (Na, Mg, Ca)" O, SO3; 
3CaO, PO ’ sat, A tengervízben mindezek nagy mennyi
ségben vannak meg. az ásványvizekben még nagyobban 
sőt egyebek is. mint BO3, Cu,‘ Br, J, HS sat. Végre 3. a 
föld mélyéből kifelé tóduló gőznemek CO2, US, CH, vul
kánok közelében HC1, SO2 sat., ezeken kivül valószínűleg 
az illékony kén- és clor-vegyei több elemnek, nevezetesen 
Fe, Mg, B, Si, Al-nak sat,

131. §. víz hatása az ásványokra átalában. — 
nogers testvérek több ásványt tettek ki por-alakban tiszta 
víz- és aztán Szénsavval telitett víz hatásának, u. m.
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különféle Földpátokat, Turmalint, Csillámot, Leucitet, 
Amphibolt, Pyroxcnt, Epidotot, Axinitct, Gránátot, Preh- 
nit, Zeolith, Steatitet, Serpentint, Chloritet sat., a tiszta 
víz lassan hatott rcájok, ámbár észrevehetőkig; a szénsa
vas ellenben némely esetben a mint a szűrőn átment, már 
az első csöppekben tartalmazott kimosott alkrészeket, 
több idő után pedig minden ásványfajból annyit olvasz
tott fel, hogy elemzés alá venni s megmérni lehetett. — 
Némely Zeolith egészen felolvadt, más ásványokból kova
savas alkálik, földek, és fémoxydok mosódtak ki. Leg
könnyebben szenvednek vegybomlást a mész- és magne- 
siasilicátok.

Hogy e hatása a víznek sokkal nagyobb, ha meleg 
és nyomás segíti elő, tehát annál erélycsb, mentol nagyobb 
mélységben történik, azt is lehet némely kísérletek után 
következtetni : Forchhammer Földpátot Kaolinná változ
tatott papin-csuporban 23 atmosphárai nyomásnál és 177° 
R hőfoknál; Schafhäutl papin-csuporban magasabb hő
foknál Kovasavat olvasztott fel vízben, mely a nyomás 
megszűntével Quarczkrystályokban vált ki ; Wöhler 10—12 
atmosphárai nyomásnál, 180” —190” hőfoknál Apophyilli- 
tet olvasztott fel tökéletesen sat.

Kísérletek és tapasztalatok nyomán összeállíthatjuk 
azon ásványokat és körülményeket, melyek a vizeknek 
alkrészeket szolgáltatnak.

1. /Szénsavat fölvesz az esővíz a levegőből, fölveszi 
mindenféle víz a rothadó szerves testekből, széntelep 
szomszédságában ezekből; szolgáltatják továbbá a vulká
nok, és több szénsavas ásványok, ha erősebb savakkal 
jönnek érintkezésbe. így a többi közt a kénvegyek gyak
ran változnak úgy el : hogy Hydrothionsav szabad lesz, a 
légen oxydálódik Kénsavvá, és a Mészkövet CaO, CO'2 
Gypszszé alakítja át CaO, SO3 + 2HO, a Szénsavat ki
űzvén hasonlókép lesz Kénsavvá a vulkánok közelében 
sok helyt szakadatlanúl tóduló Kénessav, és a Mészből 
épen úgy szabadítja ki a Szénsavat. A melcgforrások cse
kély mennyiségű Kovasava is képes a Mészkövet vegy- 
bontani Szénsavra, mely elszáll, és Mészföldre, melylyel 
kovasavas Meszet képez.

2. Jfeszet szolgáltatják a víznek : Calcit, Aragonit, 
Gypsz,/Vpatit, melyek nagyobbrészt abból állnak, azonkívül
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Amphibol 12 pc.
Labradorit 11 pc.
Allanit 10 pc.
Mar g árit 10 pc.
A ndcsit 5 pc.
Oligoclas 3 pc.
Kagylók és
Csontok sat.

Wollastonit 46 pc.
Idocras 33 pc.
Gránát (némelyik) 30 pc. 
Epidot 21 pc.
Pyroxen (némelyik) 20 pc. 
Scapolit 20 pc.
Axinit 20 pc.
Anorthit 15 pc«

3. Kálit : Leucit 21 pc., Orthoclas 12 pc.. másFöld- 
pátok kevesebbet.

Phlogopit 6—10 pc. Biotit 8 pc. 
Lepidolith 4—10 pc. Nephelin 5 pc.
Muscovit 9 pc. némely Turmalin és Scapolit.
4. Nátront : Kősó, Nephelin vagy Elacolit 16 pc., 

Albit 10 pc., Akmit 10 pc., Oligoclas 8 pc., más Földpá- 
tok kevesebbet, némely Skapolit 5 pc., ezen kívül némely 
Turmalin, Csillám, Analcim és Zeolithek.

A Nátron gyakori a Gránitban. Sycnitben, Tra- 
chytban, s egyéb tüzképletekbcn és a tengerben.

D. Magnesiát : Chondrodit 55 pc., Chrysolith 50 pc., 
Serpcntin és rokonai 40 pc., Phlogopit 26 pc. 
Chlorit 33 pc. némely Pyroxen 20—25 pc.
Talk vagy Stcatit 33 pc. Spinell 20 pc.
némely Amphibol 20—30 pc. Biotit I8pc.
Jolit 10 pc. keveset a Gránát, Idocras,
Epidot sat.

6. Kovasavat : Quarcz és a-Silikátok.
7. Ként és kénsavat : Gypsz és egyéb sulphátok; úgy 

szintén a vas- és egyéb kén vegyek.
8. Phosphorsavat : Apátit, mely sok sziklafajban 

meg van, azon kívül csontok, kagylók, klárisok és a te- 
lcvény.

1.32. §. Részletes hatása a víznek a psendomorphok kép
ződésénél. — A víznek és a benne feloldva lévő alkrészeknek rész
letes hatása az álkrystályok előidézésében, a mennyire tapasztalatból 
biztosan tudjak, következő :

1. A szénsavas vYz :
a) Felolvasztja a Calcüct CaO, CO- és képez pseudomor- 

phokat eltolás által. Innét Vaspát FeO,CO2, Dolomit MgO, 
CO2 + CaO,CO2, Smithsonit ZnO,CO3, Baryt BaO,SO3, Quarcz 
SiO3 sat. Calcit. alakjában.

b) Hat a £a&r«cZorru (Ca, Na) O, SiO3 + (Al, Fc)-0 . SiO
Szabó Jűm. ÁsvAiijrUin. 9
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es a mészföld-tartalmú földpátokra, a meszet mint CaO,CO2 elviszi, 
s az űrökben lerakja. Innét Calcit — mandola-kövck némely sziklá
ban. —- Ha a CO" nem elegendő az egész CaO mennyiségnek eltá
volítására, része mint Mészsilicát válik el. Innét Wollastonit (3CaO, 
2SiO3). Vagy ha a mészszel Timfőldhydrosilicát vegyül, a Zeolithek.
— Az alkalis Földpátoknál a kevés Szénsavat tartó víz, azok egy 
részét mint szénsavas — mást mint kovasavas alkálikat, viszi el, s 
visszahágy Kaolint (Al’O3, 4SiO 6IIO).

c) Hal Olivinrc 3 (Mg. Fe)O,SO3 elviszi a FeO és kevés
MgO mint Carbonátokat. Innét Serpentin, Olivin alak jában. Mag- 
nesit MgO,CO2 mint egyike a vegybomlás eredményeinek rendesen 
Serpentin közelében jön elő.

2. Szénsavas KO.vagy NaO vízben oldva;
a) Elváltoztatja a Bolpálot CaF. főleg melegben, eltolás

s helyettesítés által. Innét Calcit CaO,CO2 Folpát alakjában.
b) Hat Barytra BaO.SO3 melegben, s képződik elfolyó

KO,SO3 vagy NaO,SO3 és Witherit BaO.CO2 Innét Witherit, 
Baryt alakjában.

c) J Mészsilicátokat el változtatja Calcitro CaO,COs.
d) Hat a Pyroxenve 3110,2SÍO3 : mész helyét részben az

alkálik foglalják el. Innét Augit alakjában Zöldíold.
c) Szintúgy hat a Scapolüra 3(Ca,Na) O,SiO3-f-2(Al2O3,

SiO3) innét Csillám KO.SiO3 + I(Al2O3,SiO3) Scapolit alakjában.
/) Hat a timföldes Amphibolra 4RO,3|SiO3| :az alkálik ma

radnak, mész elmegy. Innét Csillám Amphibol alakjában.
g) Hat Apatitra 3(3CaO.PO5) + CaF. Innét Calcit,

Apatit-alakban.
b) Nátronbicarbonat NaO,2COs hat a kénsavas mészre

CaO,SO3, s el változtatja Calcitra, ha gyenge az oldat. — Arago - 
nitra, ha törne. z

3. K o v a s a v a s a 1 k a 1 i vízben feloldva:
а) Mészcarbonalból CaO.2 'O2 képez szénsavas Alkálit, 

Calcitet CaO.CO2 és Quarczot SiO3. Innét Quarcz-mandolakő; in
nét Quarcz. Calcit alakban.

б) Kovasavasbaryt-oldalból kénsavas Magnesia. Káli vagy 
Nátron (Mg, K, Na)O,SO3, Barytot = BaO,SO3 választ ki.

Kovasav oldata sokszor átjár más ásványokat s azok kemény- 
ségi fokát emeli.

4. Kettes szénsavas mész vízben oldva:
a) vegybo’ J ;a az alkálin Silicálokat^ s képez Mészsilicá- 

tokat, szénsavas Alkaiií, és Quarczot. Innét szabad Quarcz a szik
lafajokban.

b) Felolvasztja a FolpAlol, mely másutt újra kikrys- 
tályodhatik.

c) Hat a kénsavas vasra FeO, SO3, képződik Gypsz CaO,
. SO3, VaspátFeO,CO2, vagy ebből oxydálio által Limonit Fc2O3, HO.

d) Horgkcnegre'/jnS képez Smithsonitet ZnO.CO*.
e) Kénsavas Maqncslára MgO, SO3 hatván, képez Dolo

mitét CaOjCO2 + MgO.CO- és Gypszet CaO,SO3 + 2IIO.’
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5. K é n s a v a s m ész CaO,SO3 + ÍHIO f e 1 o 1 d v a :

vegybontja a Wilherithet BaO,COs közönséges hőfok
nál. Innét Baryt, Witherit alakjában.

b) Hat a Mágnesűre MgO,CO2, képződik Keserso MgO,
SO' és Caleit CaO,CO*.

c) Hat a Kovasavasstrontianra, képződik Cölestin SrO,
SO3 és Mészsilicát.

(I) Szerves anyagok (FeO,CO2 jelenlétében) az oldatban 
lévő Szénsavas meszel Oxy génjétől megfosztják.

6. K e 11 e d s z •• n s a v a sin a g n e s i a MgO, 2CO2 o 1 d a la :
a) Hat a Calcitra CaO.CO2, s képez Dolomitét CaO,

CO- + MgO,CO2. Innét Dolomit, Calcit-alakban.
b) liat Cypszre CaO,SOs + 2IIO, s képez Dolomitét.

Innét Dolomit, Gypsz-alakban.
7. Kova savasmag n esia vízben oldva:

a) Hat Szénsavasmaqnesiára MgO,CO8, képez Stcatitet.
Innét Steatit MgO,SiO3 + 110. Magnesit-alakban.

b) Hat Spinellrc MgO,Al*O3 s képez Steatitet. Innét
Steatit, Spinell-alakban.

8. Kettedszénsavasvas FeO, 2CO2 vizben oldva:
a) Hat Phosphorsaoasmészrc s képez Vivianitet 3FeO,

PO4 + 8110.
b) Mcszsilicálra s képezi a sokféle Vasprotoxyd FeO Sili- 

cátokat- : Hisingerit, Chloropáit sat.
9. Hydro th i on sav vagy vegyei vízben oldva:

a) A szerves testek befolyása által Ként raknak le.
b) Kénessav SO- által szintén Ként adnak.
c) Oxygen-íblvétel által részint Kénsavat adnak, részint

Kén rakodik le. A Kénsav a Calci tét vagy Gaylussitet (Na-|-Ca) O, 
CO2 + 5110, Gypszszé változtatja. Innét Gvpsz, Caleit- vagy Gav- 
lussit-alakban.

Ugyanez a Kénsav vulkáni vidéken az Augitet, Földpáto- 
kat sat. végkép vegybontja, s képez Hyali tét, Quarezot s különféle 
Silicátokat.

d) A fémek szénsavas- vagy chlorvegyeit kénvegyekre
változtatja. így képződik CerussitbólPbO, CO3, Ólomkéneg PbS sat.

Oxygen-föÍvevés következtében :
a) több fémek Protoxydjai KO, mint a Vasé és Mangáné

nevezetesen, többnemű magasabb oxydatiofokozatra képesek víz
tartalommal és a nélkül.Ezt ásványokon rendesen észre lehet a szín
változás által venni. A Protoxydek színe világosabb, a Peroxydeké 
sötétebb. Mentői sötétebb tehát a szín, a follebb-oxydatió annál tö
kéletesebben ment véghez.

b) Kén és arsenvegyek kénsavas és arsensavas vogyekké
lesznek.

0 x y g cn-v e s z t é s következtében :
Szerves testek rothadásba menvén át, környezetektől igye

keznek Oxy gont elvenni, s ez sok átalakulásra szolgáltat alkalmat.
9*
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így a Vasperoxyd Fc5O3 részben elvesztvén Oxvgénjét, lesz Vas- 
protoxvd FeO, melyből Szénsav hozzájöttével lesz Sphürosiderit 
FeO,CÖ2.

Kénsavasvas és Kénsavasmész sat. szerves testek által desoxy- 
dáltatva adnak Pyritet, Calci tét sat.

Víz fölvétele által szintén többször történik az anyag
ban változás. Igv az Anhvdrit CaO.SO3 vizet vevén fel átváltozik 

' Gypszre CaO, SÖ3 + ‘2IIO ; Korund Al’O3 Diasporra Al2O3, HO.
Úgy más ásványok is, nevezetesen kovasavas vegyek képesek 

különböző mennyiségű vizet felvenni, mi által elmállások s (italában 
egyéb vegyváltozások annál hamarább következik be.

b) Vegykísérletek.
133. §. Felosztása. — Azon egyszerű vegykísérle

tek, melyekre az ásványok meghatározásánál szükségünk 
van, vagy száraz úton történnek, midőn magasabb hőfok
nál dolgozunk, vagy nedves úton, midőn vizet, savakat s 
egyéb oldatokat alkalmazunk közönséges vagy csak ke
véssé emelt hőfoknál.

c) Vegykísérletek száraz úton.
134. §. Forraszcső. — Mielőtt a száraz úton tör

ténő kísérletekre áttérnénk, a forraszcsővel kell megismer
kednünk, mert azt a mineralog minden nyomon használ
hatja. Eredménye biztos és szapora. A forraszcsővel 
stcarinsav-, gáz-, olaj vagy a hol kisebb hőfokkal is be
érjük, alkohollángba víz-irányosan füvünk a végből, hogy 
ennek hőfokát emeljük. A láng ez által fekvő helyzetbe 
jut, nem világít oly nagyon, és csak két különböző rész
ből látszik állni : egy belső kékesből, és egy külső sár
gásból, mely amazt tok gyanánt körülveszi és csak keve
set világit. E két láng vegyhatása épen ellenkező : a 
külsőnek hőfoka sokkal nagyobb mint a belsőé, mert ott 
a gyertya anyaga a lég Oxygenjével is érintkezvén, töké
letesen elég, sőt még Óxygen-fölösleg marad meg, mely 
a beletett kémletet, ha ez átalában képes arra, oxydálja; 
a belső lángba.tett kémlet ellenben semmi szabad Oxy- 
gennel, 1 ancm Garbón és Hydrogennel találkozik, melyek 
attól az Oxygent elvonják. Innét a külső ]{\ngot élcffitü
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(oxydálo) a belsőt színitö (reducáló) lángnak is szokás 
mondani. (Röviden : külláng, belláng.)

Bunsen egy saját eljárást hozott be (1859) a for- 
raszcső-kisérletekre nézve, mely által azok bizonyos irány
ban egy nem is sejtett tökély fokát érték el. Az ered
ményhez még könnyebben és biztosabban'jutunk mint a 
régi eljárással, s azon fölül több oly anyag jelenlétét sőt, 
megközelítőleg mennyiségét is meghatározhatjuk, amelyet 
különben vagy épen nem vagy csak kevéssé kielégítő s kö
rülményes úton bírtunk kimutatni.

A láng, a Bunsenféle égőnek gázlángja, s a főtu
lajdonsága az, hogy kormozás és világítás nélkül ég*).

•A Bunsenfélc égő szerkezetének elve a következő : 
a közönséges világító gáz egy az asztalon álló fémcsőbe 
vezettetik, melyen alól 4 gömbölyű nyílás van, a me
lyeken át, ha egyszer ,a gáz felül meg van gyújtva, a 
cg fölfelé törekszik, a gáznak tökéletes elégését eszkö

zölvén.
Ezen égőre egy felül 30”"", alúl 55"’’" széles vasle

mezből csinált kéményt úgy illesztünk, hogy az éo*ő 
csőve e kémény tengelyének irányában és 45”"',-el alább 
fekügyek, mint ennek felső vége. A lángon ez által, csak
úgy mint a gyertyalángon 3 egymástól elkülönzött részt 
venni eszre. Ha azonban a gázcső csapját úgy igazítjuk, 
hogy a legbelső rész csúcsa épen összeessék a kémény 
e so végével, akkor a világitó rész itt is megszűnik, de 
kapunk egy tökéletesen állandó nagyságú lángot, mely 
nem mozdul, minden egyes részben határozott, s° előállít
ható a mikor akarjuk ugyanazon minőségben.Ez az, mély
nél a kísérletekét véghez viszszük.

A lángnak két külső része alig világit, ugv annyira, 
hogy mar gyenge napvilágnál sem látszik; közelebbről 
tekintve azonban ki lehet venni, hogy a külső sötétebb 
kék, mint a belső. Vcgyhatásra nézve amaz a killUhun 
emez a bellang, epén úgy mint a közönséges forraszcsővel 
előidézett lángnál említve volt.

. A hőfok legnagyobb a küllángban, nevezetesen a 
o-ik vagy legbelsőbb lángrész csúcsa szintjében, s az ott

. *) Világító gáz hiányában -használhatni vizniont alkohol-lán
got is asbestbóllel (Molnár).
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egy pár milliméterré fel s alá terjed. Középszámmal 
23OO‘*C. E helye a lángnak az olvaszt érnek neveztetik.

Egy állvány szolgál arra, hogy a platinahuzalt rajta 
szilárd állásba hozzuk s az annak a végén levő kémletet 
a láng hatásának tegyük ki.

A platinahuzal végét kis gumóba görbítjük, s ezt 
vízzel megnedvesitve értetjük az ásvány porához, vagy 
kis darabjához. A kísérlet alá veendő darabnak nem sza
bad nagyobbnak lenni mint egy köles-szem harmada vagy 
vagy legfölebb fele.

A magas hőfoknál sok test elpárol s a lángot meg
festi. s különösen is az ilynemű kísérletekre használható 
Bunsen eljárása.

Minthogy pedig az elpárlás az idővel arányban áll, 
az elpárló mennyiségét másod percz-óra. inga vagy me
tronóm segélyével meghatározhatni. A kísérlet alá vett 
ásványdaraboknak egyenlő nagyságunknak kell lenni. 
Bunsen olyanokat vesz, hogy a gyöngy kisebb átmérője 
a mikroskóp alatt nézve 1""" legyen, E végből ha a plati
nahuzalra reá olvasztott darab kisebb lenne, uj mennyisé
get kell hozzá olvasztani; ha nagyobb, az olvasztérbe 
tartandó, Jiogy része elillanjon s a kellő nagyságot meg
kapja. Hogy a hasonlítás könnyebb legyen, a Szénsavas
nátron illósága vétetik egységül.

Pontosabb határozásoknál a mérleget kell igénybe 
venni.

Bővebben : Löthrohrversuche von Bunsen. Annáién dér Che- 
inie und Pharniacic CX1. B. 3. lfeft. 1859.

135. §. Egyéb szerek. — A kémletet, hogy a láng 
hatásának kitöltessük faszénre, platinalemezrc, -huzalra 
vagy platinavégü csipeszbe, vagy üvegcsőbe teszszük. 
Ezenkiil a kísérletek néha más kémszerek hozzájöttével 
is történnek, ilyenek : Borax, Phosphorsó, Soda, Salé- 
tromsavaskobalt. Sósav, párolt víz és kémpapirók. Egy 
két ritka esetben még más is kell, miről saját helyén em
lítés lesz. — Innét a forraszcső-kémlés kétféle. : magá
ban, és kémszer ékkel.

136. §. Forraszcsö-kémlés magában. — Az ás
ványt magában a lángnak kitéve négyet akarunk meg
tudni : 1. van-e benne illő rész? 2. megolvad-e? 3. ad-e a
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küllángnak valami színt? végre 4. van-e az izzítás után 
valami hatása a mágnestűre vagy kurkumapapírra?

1. Legelső kémlést egy tollvastagságú üvegcsőben 
teszsziik, ebben az ásványból egy kölesszemnyi darabot 
előbb a gyertyalángnak teszünk ki, és arra vigyázunk, 
hogy rakodik-c a hidegebb részekre víz vagy illő test?

Ha Kén, Arsen van jelen, egyik végen zárt csövet 
veszünk, ha ellenben olyan alkrész nem mutatkozik, mely 
hevítés alatt a lég oxygenjével vegyül, nyitott csőben 
dolgozhatunk. — Ha a gyertyaláng többé nem hat, for
raszcső vei füvünk az üveg azon részére, melyen a kém
let van.

A vízmennyiséget ízzitás által meghatározandók, az ásványt 
kis platinatégelybe teszszük (körülbelül a minőbe 2 gramm Mész- 
hydrát megy), egy sárgarézkarikába helyezzük és acolipillel hevít
jük, melynek lángja a tégelyt körülveszi. Ezen módon lehet a mag- 
nesiatartalmú sipkátoknál, mint Chlorit, Ripidolith sat. a vizet tö
kéletesen kiha jtani, mi a közönséges szeszlámpával nem sikerül.

2. Másodszor szénre teszünk egy szintakkora töre
déket és forraszcsővel reá füvünk. Ha illó részek vannak 
a kémlendő ásványban, ezek elszállnak szaggal vagy szag 
nélkül, verődékkel vagy anélkül.

Az illő részekre nézve a fuvás alatt különösen a követ
kező esetek fordulnak elő :

a kénvegyek a küllángban vagy a nyitott cső valamelyik vé
gén az égő kén szagát árasztják.

A sdenvegyek azon körülmények közt rothadt-retek-szagot 
bocsátanak.

A tdlurvcgyek a nyílt cső végén fellcngülnek, e lengület 
részben apró színtelen csöppekké olvad, ha a csövet a verődék táján 
hevítjük.

Az arsenvegyek a szénen’ hevítve fokhagymaszagú füstöt 
adnak.

A szénen k é p z ő d ő v e rő d é k r e (Beschlag) nézve a kö
vetkező tüneményekkel találkozunk :

Az antimonvegyek fehér verődéket adnak, a mely illékony s a 
lángot alig észrevehetőleg festi, míg a tdlurvcgyek hasonló verő
dék e a lángnak szép kék és zöld színt kölcsönöz.

A zinkvegyek verődékc sárgás míg forró, kihűlvén fehér lesz. 
Alig illó.

A bizmutvegyde verődéke részint fehér, részint narancssárga, 
és a lángot nem festi.

Az ólomvegyeké zöldes sárga.
B.Eltávolítván az illó részeket, a visszamaradó kém-
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létre erős oxydáló lánggal füvünk mindaddig, míg darab 
ideig tartó fejér izzás után látjuk, hogy megolvadt-e 
vagy nem *).

Az olvasztás vagy átalában a hevítés alatt különféle tünemé
nyek állnak elő, azokra szintén kell figyelni ; némely ásvány meg
duzzad, más habzik, durran, pattogzik **), krystályodik sat.

Olykor az ásványból a szénen, ennek színítő hatása következ
tében fémszem (regulus) válik ki; ezt az üllővasra teszszük s a 
kalapácsosai reáütvén, megtudjuk, nyujtható-e vagy nem.

4. Platinacsipeszbe veszünk egy kis szálkát az ás
ványból, ha földes kinézésű, ha pedig nem olyan, előbb 
szénen hevítjük a végből, hogy illő alkrészcit eltávolítsuk, 
és csak azután veszszük platinacsipcszbc és a külső láng
gal füvünk reá. Ez által azt vehetjük észre, hogy a láng
nak ad-e színt vagy nem? E tulajdonságot mutatják az 
illető testek szénen is, de sokkal kivehetőbb platinacsi
peszben.

A színek, melyek ilyenkor mutatkoznak, követke
zők : sárga (Nátron), ibolya (Káli), veres (Lithion, Stron- 
tian, Mész), zöld (Baryt, Rézoxyd, Bórsav, Phosphorsav, 
Tellur- és Molybdänsav), kék (Arsen, Antimon, Ólom, 
Selen, Ghlorréz).

Némely esetben a lángfestése csak kémszerek alkalmazása után 
következik be, nevezetesen :

minden rézvegy szép kékre festi a lángot, ha megelőző izzítás 
után, kevéssé kihűlni engedvén, sósavat csöppentünk reá s újra 
lángba viszszük. Ez a szénen is kivihető.

A strontiánvegyek erősen izzítva vagy megolvasztva, ha só
savval nedvesíttetnek, a gyertyalángot (forraszcső nélkül) veresre 
festik. A lángnak csak a széléhez kell értetni.

A phosphorsac- és bórsavvegyek kénsavval nedvesítve a for- 
raszcsőlángot halvány kékeszöld - vagy tisztán zöldre festik.

A lilhionlarlàhnû ásványok ketted-kénsavas Kálival össze
olvasztva, a lángot pirosra festik: siliciumbórsavas vcgyckkel ke
verve és még Folpátot is hozzáadva, átmenőleg zöldre. Ez platina
huzalon kivihető; az ásvány poralakban veendő.

A Bunsenféle eljárás szerint a Kálit sok Nátron je
lenlétében is inog lehet, különböztetni. Sőt a három alkálit :

*) Az olvadási fokozatról 103. lapon.
M) A pattogzó ásványt, kaleedon-mozsárban finom porrá zúz

zuk, kevés vízzel sárrá gyúrjuk s ezt a szénre mázoljuk. Kcá fuván, 
ha az ásvány olvadórészecskék összetapadnak, s így aztán lehet, a 
csipeszbe is fogni s tovább tárgyalni.
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a Kálit,, Nátront és Lithiont, ha együtt jönnének is elő, 
meghatározhatjuk a következő módon :

Nátrium. Egy darab négyszögű rajzpapírt veres 
jodhiganynyal bekenünk, a kémény melle tartjuk s a lán
gon keresztül nézünk reá. Ez meglévőn a platinahuzalra 
tett asványdarabot az olvasztérbe viszszük. ITa a Nátronnak 
csak nyoma van jelen, a veresre kent papírt fehérnél: lát
juk, mert a Nátron sarga színe a jodhigany veres színé
nek a pótszíne lévén, az optikai tapasztalatok szerint 
együtt fehéret adnak.’/^noinginNaCl ez által minden ne
hézség nélkül meghatározható.

Kálium. A Kálit a Nátron jelenlétében felismerhet
jük, ha a vizsgálandó ásványt az olvasztérbe hozván, sö
tétkék kobaltüvegen keresztül nézzük : ha van benne 
Káli, a láng violaszinű ♦). A kálipróba még érzékenyebb 
mint a Nátroné, mert 2'1(loO„ mg KC1 tisztán felismerhető.

Lithrumot a Káli és Nátron mellett könnyen észre
vehetjük. ha a kisérlcndő ásvány festette lángot indigool- 
dattal. töltött üvegprismán keresztül nézzük s egy épen 
így nézett tiszta kálilánggal hasonlítjuk össze.Ezen prisma 
magassága 40""" ; keresztmetszete cgyenszárú háromszög, 
melynek két oldala 150""", a harmadik 35""".

A Litdionra vizsgálandó kémlctct az olvasztói’ egyik 
oldalába hozzuk, a másikba pedig egy tiszta kálilángot. 
A különbség az : hogy a prisma vékonyabb rétegein ke
resztül a lithionláng vörösebb, mint a Kálié; kissé vasta
gabb rétegeken keresztül egyenlők, ha a Kálihoz képest 
igen kevés lithion van jelen; ellenben, ha sok a Lithion, 
ennek a lángjában a veres szín gyengül a vastagabb réte
geken keresztül, míg a tiszta kálilángé majd semmit 
sem veszt.

A kovasavas vegyii ásványok, mielőtt c kísérlet ala 
vetetnek, előbb tiszta Gypszszel inegömlesztcndök.

Bunsen a következő fontos ásványokat különböztette meg 
ezen eljárás szerint : Orlhoklas (és válfajai Adulár. Sanidin), Leucit. 
Labradorig Albít, (és Oligoklas), Anorlhit, Ncphelin, llauyn cs La- 
zuril. Pelalilh. Triphan és Lepidolith. .-ii „

Előbb 2 csoportba osztja, az elsőben nincs, a másikban vo 
L,tl"°Kzt megtudandó, az olvasztér egyik pontján a kémlctct Gypsz-

«) E hatást először Ca rímeli észlelte.
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szel, a másikán szénsavaskáli-gyöngyöt hevít, és lángjaikat a szem 
előtt vezetett indigóprismán keresztül vizsgálja.

Az első (lithionment) csoport tagjait megkülönbözteti egy
más közt hasonlítva Össze viszonyos káli- és nátrontartalmúkra 
nézve. E végből bizonyos számú jól elemzett földpátféle ásványokat 
vesz s azokat növekedő nátronmennyiségök szerint Összeállítja. 
Ezen földpátféle ásványok :

Nátron Káli Kovasav sat.

1. Lazurkő . . . 9.09 45.50
2. Nephelin . . . 15,44 4,90 44,03
3. Albit .... 10.06 67.75
4. Orthoklas . . 7,08 7.03 65,19
5. Sanidin .... 4,0 8,0 66,6
6. Labradorit 2,55 1,06 48,62
7. Anorthit . . . 1,13 0.62 48,75
8. Leucit .... 22 54

Ezeket izzítva, porrá zúzza és számaik szerint jegyezve mint 
forraszcsői kémszereket üvegben tartja, hogy előforduló esetekben 
a kémleteket velők összehasonlítsa.

A kérdéses ásványt és egyet ezen számokból az olvasztérbe 
állít egymással szemközt Gypszsz l vagy anélkül oly módon, hogy 
a kémleten kívül, még kicsiny, de egyenlő hosszaságú huzalvégek 
is izzásban legyenek. A láng előtt álló jódhiganypapír többé ke- 
vésbbé meghalaványúl. Most a meghatározandó ásványt kiveszi a 
túzből. és a papír vagy veresebbnek vagy fehérebbnek fog lát
szani. Első esetben több a Nátron a kémletben, mint a kémszer 
ezen számában, a másodikban kevesebb.

A Kálira nézve a mennyileges forraszcsőkémlés nem oly pon
tos, mint a Nátronra nézve. Itt megelégszik a láng tartása és eros- 

nyomán azt mondani : kis, erős és igen erős kálihatás, s ehhez 
az Oligoklas, Orthoklas és a Leucit lángját veszi összehasonlítá
sul, a melyeket Gypszszel együtt állít a kísértendő ásványnyal az 
olvasztérben egymással szemközt.

A második (lithiontartalmú) csoport tagjaira nézve a fő
néből nátronfokozatot nem használhatni, mert a Lithion a jódhi- 
ganypapírt kissé megveresíti, míg a Káli nem. A lithionkovasav- 
vegyeket tehát egymás közt hasonlítja össze, s kémszerekül a 
következőket veszi :

1. Lepidolith. LiO = 2,41. NaO = 0,71. KO = 8,60. SiO3
= 48,65. Magában könnyén olvad,

2. Petalit. LiO ='3,30. NaO = 1.19. KO —. SiO3 = 77,79.
Meglehetős könnyen olvad, duzzadva.

3. Triphan. LiO = 5,47. NaO = 0,46. KO = 0,14. SiO3 =
65,02. Olvad, duzzadás nélkül.
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5. Az izzított kémlct vagy fehér vagy sötét színű. 
Ha fehér, úgy még a kurpumapapírra kell hatását vizs
gálni. E végre az döbbeni kísérletekben izzított darabkát . 
kurpumapapírra teszszük,rcá egy csepp vizet ejtünk, és da
rab idő múlva megnézzük, hogy előidézett-e apapíron veres
barna foltot? E hatást az alkálik és alkalis földek vegyei 
szén-, kén-, légsavval, C1,F és vízzel, gyakorolják.

Ha sötétsziníí az izzított kémlet, úgy csak mágnes
tűhöz közelítjük, ha mozgásba hozza, vas van benne.

137. §. FoiTaszcsö-kiséi'letek kémszerekkel. — 
Kémszerekkel csak izzítás után szabad ásványokat kísér
let alá venni, s ez alatt az illő részeket a mennyire lehet 
el kell távolítani.

Fő kémszerek : a borax és phorphorsó, melyekkel 
többnyire platinahuzalon, néha szénen — a szoda és ko
baltoldat, melyekkel csupán szénen dolgozunk.

1 Borax (NaO, 2BO3 + 10HO) ésphosphorsó (NaO, 
AmO, PO\ IIO) rendesen ugyanazon czélra használtat
nak, különbségre közöttük az egyes eseteknél figyelemmel 
leszünk. — A végén kissé begörbített platinahuzalt veres 
izzásig hevítjük, aztán kis darab borax- vagy phosphor- 
sóhoz értetjük, melybe beolvad, és így most forraszcsővel 
füvünk reá, míg a víz mind el nem távolodott és egy 
tiszta gyöngyöt nem kaptunk. Ezen előkészület meglővén, 
következik maga a kémlés. E végből megtüzesítjük a 
gömböt és az eleve (136. §.) izzított ásvány igen apró da
rabjához értetjük, s a forraszcső hatásának teszszük ki 
előbb a külső aztán a belső lángban,s hatását mind a ket
tőnek külön vizsgáljuk.

E hatás abban áll : felolvad-e a borax- vagv phos- 
phorsógyöngyben vagy nem? — ha felolvad, színtelen 
marad-e a gyöngy vagy valami színt kap? — továbbá 
ezek a színek ugyanazok-c a külső és belső lángban? 
ugyanazok-e forrón és kihűlve vagy megváltoznak? — 
végre a folytonos fuvás által tisztán felolvadó ásványok 
nem teszik-e a gyöngyöt homályossá, ha az ember meg- 
szakasztva fú reá?

E kémszerekben a legtöbb ásvány megolvad, kivéve a A’o- 
vasavat és sok kovasawyijet, a melyek a phosphorsőban nem ol
vadnak fel és az által-megismerhetők.

A gyöngynek jellemző színt kölcsönöznek í
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a mangánvegyek, a küllángban Mo/i/a-szinűre festik, de ha 
keveset olvasztottunk be, a bellángban a gyöngyöt színtelenné 
tehetjük.

A Kobalt kék — a Chrom smaragdzöld — a vas a bellángban 
üvegzöld színt idéznek elő, a mely a küllángban halavány lesz 
vagy elenyészik.

Sok rézvegy a boraxot kék vagy zöldre festi a küllángban. 
míg a bellángban barna és zavaros lesz.

A legtöbb uránvegy phosphorsóval a küllángban sotét-sá rga 
gyöngyöt ad, mely a belsőben szép zöld lesz, s kihűlve a szép
sége fokozódik.

A vanad invegyek boraxxal a bellángban szintén smaragdzöld 
üveget adnak csakúgy mint a chromvegyek, de a küllángban meg
sárgul és halavány lesz. Továbbá, ha platinakanálban salétrommal 
összeolvasztjuk, a chromvegyek ömledéke sárga s a vízben is sárga 
színnel olvad fel; ha ezen oldathoz salétromsavas ezüst-oldatot 
adunk, veres üledék képződik. Ellenben a vanadinvegyek ömledéke 
nem festi a vizet, és az ezüstsóval halaványsárga üledéket adnak. 
Ezen üledékek színe tisztább, ha a kiválasztás után kevés kénsa
vat adunk hozzá.

Ha uj kémlctet akarunk csinálni, az előbbenit lelök tétjük 
az által : hogy megolvasztjuk s az ököllel az asztalra ütünk, ezen 
rázkódás által a két első ujj között tartott huzalról leesik a gyöngy, 
s hamar uj boraxot veszünk. Ha ennek gyöngye nem színtelen, 
szintén lelöktetjük s mást veszünk, inig színtelen nem lesz.

Némely ásvány arsent oly módon kötve tart. hogy szénen 
izzítás által (13G. §.) egészen eltávolítni nem lehet, ezeket borax 
xal azonnal a szénen tárgyaljuk , mert, a platinahuzalt leolvasz
tanák.

2. Szóda (NaO, CO* + 10HO) *) csak szénen alkal
mazható, s kettőt akarunk vele megtudni : hogy mcgol- 
vad-c az ásvány, vagy hogy válik-e ki belőle valami fém? 
— a megolvadást nevezetesen a nemfémes kinézésű ásvá
nyoknál kémleljük, a fémkiválást ellenben a fémes kiné- 
zésüeknél.

A szénen kis gödröcskét csinálunk s ebbe teszünk 
egy darab szódát s megolvasztjuk, aztán melléje teszünk 
a már eleve izzított ásványból mákszemnyi darabot s a 
szódával összeolvasztjuk. Némely ásvány a szódával együtt, 
a szénbe húzódik, máskor az ásvány fennmarad s csak a 
szóda megy be. Egy-két test van [a Kovasav, (Ti, W, 
Mo)0 "j, mely a szódával pezseg, ebből a szénsavat kiűz
vén. s tovább fúva átlátszó gyöngyöt ad. — A színes kém-

) Rendesen Kettedszénsa vasnátront használunk.
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létből fémszemet igyekszünk szóda-hozzáadással előállitni, 
e végre tartósan a belső vagy is színítő lánggal dolgo
zunk. A szénbe húzódott szóda dcsoxydáltatik, és az elilló 
szénoxyd és nátriumgőz a kérnietbcn levő fémoxydet szí- 
níti. A fém. ha könnyen olvad mint az Ólom, Ezüst sat. 
egy nagyobb szemet képez, a nehezebben olvadók ellen
ben, mint a Réz, a Vas sok apró darabkában vannak a 
szénen elhintve, s úgy vcszszük tisztán ki, ha a szenet egy 
porcellánmozsárba lekaparjuk, abban szétdörgöljük és 
vízzel elmossuk. Ha fém volt benne, az súlyánál fogva fé
nyes pikkelykékben visszamarad, míg a könnyű szénport 
a víz magával ragadja.

A szódához kevés cyankáliumot adva a színítés még 
erélyesebb. Oxálsavaskáli (KO, C*'On) szintén igen jó szí
nítő kémszer.

Sok vcgyből válik ki c módon a főm, nevezetesen : a Bizmut, 
Ón, Ólom, Ezüst, Arany, Réz, Nickel snt.

A hiyauyvcyyck szódával keverve ős egy zárt üvegcsőben 
hevítve higanycsöppekct adnak, mi, ha a csövön tollat húzunk vő- 

feltűnőbb lesz.
A /cca- s kcnsavasvcyyck Szódával szénen olvasztva az u. n. 

kőnmájt (hepar) adják, mely valami sírna ezüst-felületre teve és 
vízzel megnedvesítve, ezt barnára vagy feketére festi. Ha az öm- 
ledéket vízzel leöntjük, és egy csepp Nátrium-nitroprussidot adunk 
hozzá, a folyadék szép ibolyaszínt kap. — Végre egyszerűen meg
tudjuk, hogy képződött-e kőnmáj (Nátriumkéneg), ha a kémletet 
a kihűlés után nyelvünkhöz értetjük : íze emlékeztet a záptojásra.

3. Lég sav (iskolait oldata (CoO,NO5 4- xHO) olyan 
kémlctcknél alkalmazandó, melyek a szénen izzítva fehé
rek maradtak. Ezekre egy csöppet ejtünk belőle és ismét 
izzítjuk. A Kobaltoxyd némely testekkel jellemző színű 
vegyeket képez, mi által azok jelenlétét kitudjuk, neve
zetesen :

kék : Timföld, Kovasav;
ibolyaszín : Zirkontold, MgO,PO5; 
testszín : Keserföld, TaOv;
zöld : Zinkoxyd, Ónoxyd, TiO2, Antimonsav; 
barna : Baryt;
szürke : Strontián, Mész, Beryll, Niobsav.
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d) Vegy kísérletek nedves úton.
138. §. Nedves úton azt akarjuk megtudni, felolvad-e 

valamely folyadékban az ásvány vagy nem, és micsoda 
tüneménnyel? — A kémszerek : víz, sósav, légsav vagy 
ezek keveréke a királyvíz, kénsav, káli, aminon, alkohol 
sat. Az edények : üveg-cső, lombik, porcelláncsésze, pia
ti natégely sat.

Vízben felolvasztva az ásvány izét, és hatását a kém
papírra tudjuk meg.

Savba téve bitjük, felolvad-e vagy nem?a felolvadás 
alatt pczscg-c, az illő gőznek van-e szaga, válik-e ki ko
csonyaalakú test (kovasav), az oldat kap-e színt? sat.

A felolvasztandó ásványt porrá zuzzuk, vízzel vagy 
savval leöntjük, rázzuk s melegítjük. Ha nem egészen ol
vadt fel. úgy meg kell győződnünk a felől, hogy legalább 
részben történt felolvadás; c végből egy csöppet adunk 
valami homorú üvegdarabra s láng fölött elpárítjuk. Ha 
maradt az üvegen valami, úgy részben felolvadt.

Ha semmi sem olvadt fel, az ásványt viegömlesztjük, 
azaz előbb Szénsavaskáli és Szénsavasnátron keveréké
vel, más esetben Káli- vagy Barythydráttal összeolvaszt
juk s csak azután öntjük le vízzel, melyben könnyen fel
olvad. Ezt platina- vagy ezüsttégelyben viszszük véghez.

Könnyebben megismerhetők nedves úton :

A Szénsav = CO2, mert a szénsavtartalmú ásvány 
megérintetvén sósavval vagy légsavval,pezseg, s a kifejlő 
gőz szagtalan.

A Bórsav = BO’ az alkohollángot zöldre festi. E 
végből a porrá tört ásványt előbb kénsavval főzzük, aztán 
alkoholt öntünk reá s meggyújtjuk.

A Chlort = Cl a vegyeiből salétromsavas ezüsttel 
ejtjük ki; az üledék fehér,de a világosságon nem sok vár- 
tatva megszürkül.

A Fluor — F. A fluortartalmú ásványokat porrá 
törve platinacdényben törne kénsavval leöntjük, hevítjük, 
mi által folsav válik ki, mely a tégelyre borított üvegla
pot kieszi, homályossá teszi. — Ha a kénsav a fluorvegyet
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nem képes vegybontani, az előbb Kálival vagy Szénsa
vasnátronnal mcgöinlesztcndő.

A Kovasavat= SiO:: az olyan vegyekben, a melyek 
sósavban tökéletesen felolvadnak, megismerhetni a kocso
nyaképződésről, mely az oldat lassú elpárítása alatt tá
mad. — Némely vegyckből erős sav hozzátétele követ
keztében poralakban válik ki, a mely mind kálilúgban, 
mind a f. e. szódával felolvad. — Ha a kovasavvegyet ká
lival ömlesztettük volt meg. sósavval tárgyalva, mindig 
ad kocsonyát.

Ha a kovasavnak oldatához kálilúgban szállniát teszünk ele
gendő mennyiségben, az lecsapódik mint kovasavhvdrát.

Wolfrámsavra = WO3 kémlelendők, az ezt tartal
mazó ásvány porára erős sósavat vagy légsavat öntünk, 
mi által az mint gyengébb sav, sajátságos czitrom- vagy 
zöldessárga színével kiválik. Késhegygyel dörzsölve zöld 
és kék színt vesz fel.

sósavban oldjuk fel; az oldatott kis óndarabbal keverjük 
meg, s azonnal szép kék lesz.

A Titansav = TiO2 hason körülmények közt szép 
ibolyaszínéről ismerhető meg, csakhogy itt az ónnal mar 
főzni kell. Vízzel fölercsztve a folyadék rózsaszínű lesz.— 
Az ásványt olykor előbb kálival mcgömlesztcni szükséges.

A Tantalsav — TaO3 sósavas oldata, ha ónnal befő
zetik. erősen törne állapotban kék; de ha vizet adunk 
hozzá, a szín elenyészik (Polykras).

A tellurvcyyck = Te törne kénsavval melegítve, en
nek biborszínt kölcsönöznek; a Nagyágit jáczintpirosat. 
Legjobb annyi kénsavat venni, hogy egy kis kémcsőben 
a port 1 ujjnyira födje. Ha vizet adunk hozzá, a Tellur 
leszáll fekete por alakjában, s a szín elenyészik. %

A következő fémek , ámbár a f. e. is meghatározhatók, de

némely esetben könnyebben nedves úton :
Az Ezüst— Ag, az ásványnak légsavas oldatában sósav- vagy 

konyhasóoldat által.
Az Ólom = Pb, az ásványnak légsavas oldatában kénsavval 

fehér üledék képződik, a melyből a f. c. könnyű szín-olmot kivá
lasztani. Az oldatra nézve megjegyzendő, hogy sok szabad légsav 
ne legyen benne.
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A Bizmut = Bi. A bizmuttartalmú ásványok tömé légsavas 
oldata vízzel föleresztve fehér üledéket ad, melyből a f. e. könnyű a 
rideg fémet előállítani.

A Nirkelveggek = Ni légsavas oldata, ha előbb chlormész- 
oldatot öntünk hozzá, fölös ammon által zaphyrkék lesz; ebben Káli 
zöldes üledéket képez, a melyből a f. e. fémnickel válik ki.

Az Arany = Au és a Platina = Pt csak királyvízben olvad
nak fel, ebből az Aranyt vasvitriol barna por-alakban ejti ki, mely 
késsel dörzsölve, aranyszínt és fényt kap. — A Platinát káli-oldat 
sárga por-alakban választja ki.

A nemfémes ásványokat illetőleg a sósavas oldatból a gya- 
koriabb esetek közül ammon a Timföldet — A12O\ Per Hifiidet = 
BeO, Zir kon földet = Zr*O3 és a Vaaoxydot = Fe2O3 választja ki; 
az átszűrt oldatból sóskasavas ammon a Mcszfildet = CaO ; végre 
az ettől is leszűrt folyadékból phosphorsavas nátron, hozzáadván 
egy kevés ammont, kiejti a Magnexiát == MgO.

Iía e három ejtszert a sósavas oldatba mindjárt egymás után öntve, 
csak kevés üledéket kapnánk, azt jelentené, hogy a sósav az ásványt nem 
volt képes vegybontani.

A Kálit = KO gyakran nedves úton különböztetjük meg a 
nátrontól = NaO az által, hogy a kálitartalmú ásványok sósavas 
oldatában platinachlorid sárga üledéket idéz elő; a nátrontartal- 
múakeban semmit.

Az ammonvegyek kálival főzve ammonszagot árasztanak, s a 
fölébe tartott veres lakmuszpapír megkékül.

A kiejtéseknél (praccipitátioknál) arra kell vigyázni, hogy a má; 
sodik ejtszert előbb ne alkalmazzuk, míg meg nem győződünk, hogy az első 
már nem idéz elő többé hatást.

Az ejt szerek és kémszerek választásáról, valamint azon rendről, mely
ben alkalmazandók bővebben a vegyelemzési munkában olvashatni; itt csak 
azokról tétetik említés, melyekre az ásványok meghatározásánál (és néni 
elemzésénél!) van szükségünk.

Kimerítő munka „Plattner“ die Probierkunst mit dem Löth- 
rohre, 3. Aullage, 1853, Leipzig.“ Ebben mesterileg meg van mu
tatva, mi kép lehet a forraszcsővel, támogatva a nedves úttól, az ás
ványokban nem csak a jellemző, hanem minden alkrészt minőlegesen 
kimutatni, sőt még9főbbet mennyilegesen is meghatározni. — Azon
ban megjelenése óta az elemzési vegytanban sok eljárásra nézve lé
nyeges egyszerűsítések hozattak be. — Ára 6 ft. 20. kr.
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MÁSODIK FŐ RÉSZ.
Az ásványok leírása

139. §. Elöfogalmak. Megismerkedvén az ásványok 
tulajdonságaival és azon kifejezésekkel, melyek azok kö
zelebbi leírásához szükségesek, következik maga a leírás. 
Mielőtt azonban bele ereszkednénk, két fogalmat kell 
még szorosabban meghatároznunk, első az ásvány faj, má
sodik azon rend, melyben a leírásnál a fajokat egymásra 
következtetjük.

140. §. Ásvány faj. Minthogy a természetnek ösz- 
szcs tárgyai három főcsoportra, az állat-, növény- és ás
ványországra osztatnak fel, és állatországba tartozik mi 
nem növény és nem ásvány, növényországba — mi nem 
állat és nem ásvány; következnék, hogy annak mi nem 
állat és nem növény, az ásványországba tartozni — és igy 
az ásványtannak tárgyát kellene képezni. Ez azonban 
nem igy van, az ásványnak fogalma sokkal szorítottabb : 
ásványnak mondjuk a természetnek szervtelcn 
és tömegében egynemű tárgyát. Ez által a szerves 
testeken kívül a szervtelenck közül is ki vannak zárva
1. azok, melyek tömegükben nem egyneműek, hanem 
többféle önállva is előjövő ásványokból állanak (Gránit, 
Trachyt, Breccia és a többi sziklafajok); *és 2. azok, me
lyeket nem a természetben készen találunk, hanem mi 
magunk állítunk elő vegytermeinkben, gyárainkban sat., 
s melyeket mesterséges krystályoknak vagy átalában mű- 
t c rm é n y ek n c k (Kunstproduktc) szokás nevezni.

Egy egészen következetesen kidolgozott ásványtan
nak ezeket mind fel kellene karolni, és igy az egy önálló 
s magában befejezett tudományt képezne. Jelenleg azon
ban nincs igy; a mineralogia ztöbbé kevésbbé más tudo
mányágak segéd- vagy alaptana, az maiglan is azon kör
ben forog, melyet neki első megalapításakor szabtak ki, 
t. i. a természetben előforduló s egymástól a főtulajdon
ságokban különböző ásványtesteket leírni, melyek isme
rete a földtanra, a bányászatra, a vegytanra sat. nézve 
szükséges.

Szabó Józv Äavdnjtan. 10
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A faj (Species) azon ásványok összcsége, melyeknél 
a főtulajdonságok : nevezetesen a vegy és alak hasonlók.

A vegy hasonló, ha az összetétel általános jegye 
megegyezik. A helytálló alkrészek azon fokig felléphetnek, 
míg a faj egyéb tulajdonságaiban' tetemes változást nem 
idéznek elő.

Az alak hasonló, ha ugyanazon rendszerbe, vagy 
valamely rendszernek ugyanazon pyramissorába tartozik.

Hol az alak hiányzik, ott csupán a vegyre és a ki- 
tünőbb physikai tulajdonságokra támaszkodunk.

141. §. Ásványrendszerek általában. — A rend
szerek czélja általában a fajokat hasonlatosság szerint 
csoportokba gyűjteni és igy a természet tárgyai fölött az 
áttekintetet könnyíteni. Az ásványtanban négy elv szerint 
vannak rendszerek alkotva :

1. Vannak természet rajzi rendszerek (natur- 
historische Systcme), melyekben csupán a physikai és 
alakbeli tulajdonságokra van tekintet, a vegytaniak ki- 
zárvák. — (Mohs.)

2. Vegyes rendszerek (gemischte Systeme), me
lyek egyaránt veszik tekintetbe az alakbeli, a physikai és 
vegytulajdonságokat. — (Naumann, Dufrénoy.)

3. Vegytani ásvány rendszerek (chemische Sy
steme), melyek alapúi a vegyalkatot s melléje az alakbeli 
tulajdonságot veszik, a physikaiaknak csak kisegítő szere
pet tulajdonítva^. — (Berzelius, Rosc, Dana.)

4. Geológiai rendszerek, midőn a földtani vi
szonyoknak adatik osztályozási képesség.

142. §. Az általunk követendő rendszer különö
sen. — Mi vegytani rendszert fogunk követni, s abban 
vezérszavaink : a vegy, az alak s ezen kivül a különala- 
kúsági- és hasonalakúsági viszonyok.

Indokaink : a) jellemző vegy tulajdonság ok kevés ás
ványfajnál hiányoznak, tehát ez egyike a legszélesebb 
alapoknak, melyekre rendszert fektetni lehet; azonkivül 
legszorosabban függnek azok lényegével össze, mert az 
ásványok vegyerő uralma alatt jönnek létre, s annak 
uralma alatt változnak el, míg egyéb tényezők c hatást 
legfölebb csak módosítani képesek.

b) A vegy és alak közt lényeges összefüggés van, 
úgy hogy egyikről a másikra lehet vonni következést, és
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így együtt véve hasonjoggal határozzák a fajt; kivéve 
két körülményt, melyek egyike a különalakúság (hetero
morphismus 123. §.) másika a hasonalakúság (homoeo
morphismus) (124. §■) — A különalakuságnál az alak áll 
a fajhatározásnál a vegy fölött; — a hasonalakúságnál 
fordítva : a vegy az alak fölött.

E rendszer alapvonalai Berzeliustól vannak, kidolgozása 
nagyrészt Dana szerint „A System of Mineralogy“ 4. edition 1855.

143. §. Rendszerünk kifejtése. Az ásványok vagy 
egyszerű testek, vagy több egyszerűből álló vegyek, me
lyekbe azonban az egyszerűek természete félreismerhet- 
lenül átmegy. Innét az ásványok osztályozásának valódi 
alapját, az elemek viszonyaiban kell keresni. Előbb tehát 
az elemeket osztjuk fel csoportokra azok krystályodása — 
és legállandóbb vegycikben hasonalakúsági viszonyaik 
szerint, s erre fogjuk magoknak az ásványoknak osztá
lyozását alapítni. '

Az elemek e szerint 6 csoportba oszthatok, es né
mely csoportnál alosztályok (nemek) is megkülönböz
tethetők. .. .

1. Hydrogén-csoport, Legállandobb és legkozonse- 
gesb oxygenvegy RO, R2O3 vagy RO". Feloszlik 3 
nemre :

a) Hydrogen-nem. — H. ® .
b) Vas-nem. — A legállandóbb és leggyakrabbi 

oxygenvegy RO (protoxydek), vagy R*O3 (peroxydek). 
Krystályzat többnyire szabályos; néha ketalaku, és ekkoi 
szabályos meg hatszöges. — Au; (Pt, Pd, Rh, Ru, Ii), 
(Hg, Ag, Cu, U, Pb); (Zn, Ni, Co, Mn, Cr, Fe, Al, Be, 
Th, Cc, La, Dy, L, Er, Tr, Mg, Ca.Sr, Ba); (Na, Li, K).

c) Ón-nem. — A legállandóbb és leggyakrabbi oxy
genvegy RO!; krystályzat négyszöges. Sn, Ti. .

Arsen-csoport' Legállandóbb és leggyakrabbi oxj- 
genvegyök RO3, vagy RO5 sav. Feloszlik 2 nemre :

a) Arscn-nem. Közönséges oxygenvegy RO5. Krys- 
tályzat hatszöges, néha szabályos; vagy kétalakú, és 
ekkor szabályos meg hatszöges. — N; (P, As, Sb, Bi, 
OsÇ Te (?).

b) Sulfur-nem. Legállandóbb oxygenvegy RO3. 
Krystályzat rhombos vagy egyhajlású. — (S, Se); (Ta, 
W, Mo, V).

10«
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3. Carbon-csoport. Dimorph : szabályos és hatszöges. 
a) Bór-nem. Közönséges oxygenvegye RO3 néha

sav, néha ally. — B.
ój Carbon-nem. — Közönséges oxygenvegye RO2 

mindig sav. — C.
c) Silicium-ncm. Közönséges oxygenvegye RO3, (va

lószínűbben RO2) ; mindig sav. — Si.
4. Chlor-csoport. — Cl, Br, J.
5. FZuor-csoporí. — F.
6. Oxygen-csoport. — O.
Áttekintvén az ásványország tárgyain, azt találjuk : 

hogy egy osztálya az ásványoknak egyszerű testekből 
áll, más osztályában részint a Hydrogen-csoport elemei 
vannak mint electropositiv rész vegyülve a) az As cso
port elemeivel, b) a Cl csoport elemeivel, c) a F — és d) 
az Oxygennel ; — részint az Oxygennel vegyülvék az As-, 
C- és Cl-csoport elemei is; végre van egy kis osztály, 
mely az élő természetben előforduló némely szerves tes
tek tulajdonságaival bír.

Innét az ásványfajokat a következő 6 osztályba so
rozzuk :

I. Termes elemek.
A) *Hydrogencsoport.
B) Arscncsoport.
C) Carboncsoport.

Ebben az osztályban vannak azon egyszerű testek, 
melyeket a természetben szabad állapotban találunk; eze
ket „termés“ (nativ, gediegen) elemeknek (termés Arany, 
termés Ólom sat.) mondjuk, hogy igy azoktól, melyeket 
mi magunk állítunk elő, megkülönböztessük.

II. Vegyek az arscncsoport elemeivel.
1. Kettes vegyek,

I. Az arscncsoport elemeinek egymásközti vegycik.
II. Az arscncsoport elemeinek vegyei a hydrogen- 

csoport elemeivel.
2, Kétszer kettes vegyek.

III. Ásványok, melyekben a persulphuret (R2S3) a 
hydrogencsoport elemeinek a kénvegyc.
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IV. Ásványok, melyekben a persulphurct a) R2S3; 
b) R'"’SS az arsencsoport elemeinek kénvegye.

Ebben az osztályban az As, Sb és Bi atomsúlya 
gyanánt Dana csak felét veszi azon számnak, mely 
fönebb a táblán előfordul, minthogy Frankcnheim ész
lelete szerint igy ezen elemek a Kénnel és vegyeivel 
mind alakra, mind összetételi jegyre nézve szoros vi- 
szonyba hozhatók.

III. Clilor-. Brom- és Jódvegyek.
IV. Fluorvegyek.

1. Kettesek. 2. Kétszer kettesek.

V. Oxygenvegyek.
1. Kettes vegyek vagy oxydek.

A) Hydrogencsoport oxydjai :
a) N\z nélkül, b) Vízzel.

B) Arsencsoport oxydjai.
C) Carboncsoport oxydjai.

2. Kétszer kettes vegyek vagy sók.
a) Sav KO3

1. Silicátok.
aj Víz nélkül, b) Vízzel. - Ez utóbbiakban vagy 

van Magnesia ba); vagy nincs bb).
2. Tantal, Titan, Wolfram, Molybdcn, Vanad 

és Chromsavvcgyek.
3. Kén-, Selensavvcgyek.

a) Víz nélkül; b) Vízzel.
4. Bórsavvegyek.

b) Sav RO5.
5. Phosphor-, Arsen-, Antimon-, Salétromsav-, 

vegyek. '
a) PO5, AsO5, SbO5 vegyek víz nélkül.
b) PO5, AsO5 vegyek vízzel.
ej NO5 vegyek.
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c) Sav RO?.
6. Carbonsavvegyck.

a) Víz nélkül; 5) vízzel.

d) Sav R?O3.
7. Oxálsavvegyek.

VI. Szerves vegyek.

Ezen felosztásokon kívül még más alsóbb beosztások 
is jönnek elő, melyeket az ás vány leírásnál fogunk részle
telni. így : azon fajok, melyek vegyalkatra nézve hason
lók, egy rendbe vannak gyűjtve; azok, melyeknek krys- 
tályzata hasonló, egy nembe. A vízment silicátok alsóbb 
osztályai az allyak és a kovasav oxygenaránya szerint al- 
kotvák sat.

144. §. Az ásványok leírásának módja. — /V le
írásnál az ásványok tulajdonságait rendesen azon sorban 
következtetjük egymásra, melyben az előkészítő részben 
előadtuk. Előbb tehát az alakbeliekct, nevezetesen a 
krystályalakokat, az ikreket, csoportulást, az utánzó ala
kokat, s ha nem krystályos, az alaktalanságot. Ezután 
jönnek a physikai tulajdonságok : itt legelői a hasadás, 
minthogy a krystályok bel szerkezetével szoros összefüg
gésben áll, utána a törés (Tör.), a keménység (K.), szí
vósság, tömöttség (Töm.), az optikai-, elcktrikai, magne- 
tikai, végre az íz- s szagbeli tulajdonságok.

Ezeket követi a vegy, jegyben vagy százalékos ösz- 
szetételben, megemlítvén a mellékes alkrészcket is. Aztán 
jönnek a vegytulajdonságok a forraszcső előtt (F. c.), és 
ha fontos, nedves úton.

Erre következik az ásvány lelhelyc s előjövésénck 
körülményei, végre használata, és ha vannak, a pscudo- 
morphjai, melyek képződésére alkalmat szolgáltatnak.

Ásványfaj körülbelül 1000 ismeretes; ezek közt sok van, 
melyről ismeretünk hiányos ; van olyan, mely csak egy-két példány
ban van meg ; van végre, mely csekélyebb fontosságú : mi itt csak a 
jobban ismert és tudományos vagy iparos érdekkel biró fajokat fog
juk bővebben leírni.
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I. Termés elemek.
A) Hydrogencsoport. — Oxygenvegyeik : RO vagy 

R*O3 vagy RO2.
a) Vas-nem. — Szabályos, néha két alakú : sza

bályos és hatszöges.
Termés Arany. (Gcdiegen Gold.)

Szabályos; O, coOco, coO, 303, co02 sat, a krys
tályok aprók, többnyire eltorzultak. Néha ikrekben 0 lap 
szerint összenőve; csoportokban; gyakrabban haj-, huzal-, 
fa-, moh-, lemez- és levél-alakban; leggyakrabban hintve 
különféle sziklafajokban.

Nem hasad; törése 'horgas; K : 2,5 —“3; felettébb 
nyújtható. Töm : 17,0 — 19,4. Arany-sárga többféle ár
nyazatban.

Vegye : Au, de csaknem’soha sem egészen tisztán, 
hanem leginkább ezüsttel, néha rézzel, vassal sat. keverve. 
Az ezüst néha 40 petét is tesz. — F. e. könnyen olvad; 
phosphorsóban nem változik ha tiszta, ellenben sárgára 
festi és nemátlátszóvá teszi, ha ezüst van benne. Király
víz, ha nem több, mint 20%ezüst van benne, felolvasztja; 
de ha több az ezüst, nehezebben megy az elválasztás.

Az Arany igen elterjedt ásvány, csakhogy csekély 
mennyiségben. Találtatik eredeti fekhelyen különféle szik
lafajokban elhintve vagy erekben kiválva (Magyarország
ban, Selmccz, Nagybánya vidéke; Erdély; Mexico; Bra- 
silia); nagyobb mennyiségben kapják azonban másodkon 
fekhelyén homokban, kavicsban (Ural; Kalifornia; Aus
tralia).

Használják szépsége, ritkasága, igen nagy nyúlós
sága és azon tulajdonsága miatt, hogy a légen nem válto
zik, ékszerekre, pénzre, nemtelenebb fémek s egyéb anya
gok bevonására, díszítésére sat.

Termés Platina. (Platin.)
Szabályos;coOcokrystályok igen gyéren, többnyire 

apró kopott szemekben.
Nem hasad. Tör : horgas. K : 4—5; engedékeny és 

nyújtható. Töm : 17—19. Fémfényű. Színe és karcza vi
lágos aczélszürke.
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Vegye Pt; s mellette több kevesebb Vas, ír, Os, Pd, 
Rhodium sat. — F. e. nem változik. Királyvízben mele
gítve felolvad, s abból szalmiák citromsárga színnel le
csapja.

Előjön másodkori fekhelyen homokban. Brazília és 
Oroszhon (Uráli hegyláncz) szolgáltatják a legnagyobb 
mennyiséget. Nyomai Erdélyben (Oláhpián).

Használják ritkasága, tűzben és légeni változatlan
sága, végre azon körülmény miatt, hogy a legtöbb vegy
szer hatás nélkül van reá; pénznek, vegytani s egyéb tu
dományos szereknek. Fényűzési czikkek nem igen készül
nek belőle, mert nincs' az az élénk optikai hatása mint az 
arany vagy ezüstnek. Az ezüst, (kidolgozott) platina és 
arany becse egymáshoz körül belől áll mint 1 : 6 : 15.

Termés Irídium. (Platin Irídium.)
Apró szemekben a Platina kíséretében. Töm : 

22,6—23,0. Színe fejér.
Palladium.

Platina kíséretében jön elő apró szemekben. Töm : 
12,13. Színe világos aczélszürkc. Nyújtható.

Termés Higany. (Quecksilber.)
Rendesen csÖpesfolyó. Megfagyasztva (—40*’C) sza- _ 

bályos. Töm : 13,5. Fémfényü. Ónfehér. Nem átlátszó. - 
Vegye Hg; gyakran kevés ezüsttel.

Előjő Cinoberrel együtt erekben. Szepesmegyében 
(Szlana); Krainban (Idria); Spanyolhonban (Alnufda); 
Kaliforniában.

Egy csekély részét teszi a kereskedésben előforduló 
higanynak. Szepesmegyében néha egy-egy űrből 25—30 
font termés higany ömlött ki.

Amalgam.
Szabályos, többnyire coO. Ezen kül vaskos, hintett 

és mint verődök.
Alig hasad, s ekkor coO irányban, többnyire csak 

törik, a törés kagylós. K : 3—3,5. Töm : 13,7—14,1-. 
Ezüstfehér.
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Vegye kétféle Ágiig* és AgHg\
Előjő legszebben Bajorhonban (Moschellandsberg). 

Ritkaság gyanánt Szlanán és Rosnyón.
Aranyaiiialgain = (Au,Ag)8IIg4, Califoruiából. Iíg 57,40. 

Au 38,39. Ag 5,0. Apró fehér szemekben

Termés Ezüst. (Silber.)
Szabályos, lcgközönségesbcn ooOco. A krystályok 

aprók, eltorzúlvák. Ikrek O szerint összenőve. Haj-, hu
zal-, moh-, agyar-, fa-, háló-, lemez- és tábla-idomú; 
végre hintett és vaskos.

Nem hasad; törése horgas. K : 2,5—3. Engedékeny, 
hajlékony, nyújtható. Töm : 10,1 — 11,1. Ezüstfehér, néha 
sárgára, barnára, feketére futtatva.

Vegye Ag; keverve több más fémekkel u. m. Cu, 
Au, Pt, Sb sat. — F. e. könnyen olvad. Légsavban felol
vad, az oldatból réz lecsapja, úgy szintén kősó oldata is.

Nagyon el van terjedve, de csekély mennyiségben.— 
Rendesen eredeti fekhelyen van sziklafajokban. Legjele
sebb lelhelyci Norvégia (Kongsberg); Sierra-Ncvada; 
Szászhon (Freiberg, Johanngeorgenstadt); Csehország 
(Przibram, Joachimvölgy); Magyarország (Selmccz sat.)

Ritkasága, fénye, színe és légen változatlansága 
miatt használtatik pénzre, fényüzési és tudományos czik- 
kekre.

Pscudomorphók. — Ezüst alakjában előjő Chlor- 
ezüst és Ezüstkéneg.

Bismntölomeztist Bi 27, Pb 33, Ag 15, Fc 4,3, Cu 0,9, S 
16,S. Többnyire amorph, ritkán tű- vagy hajidomú. Faragható. — 
Bader, Thüringia.

Termés Réz. (Gediegen Kupfer.)
Szabályos; 0, eoOco, ooO, 303, co02 sat. A krys

tályok rendesen aprók s eltorzúlvák. Ikrek O szerint ösz- 
szenőve és csoportok. Haj-, huzal-, növény- cs lemezalakú, 
végre hintett és vaskos. — Cementréz réztartalmú bá
nyavizekből válik ki, ha vasat teszünk bele. Halmaz-alakú.

Nem hasad, törése horgas. K : 2,5 — 3; engedékeny 
és nyújtható. Töm : 8,3—8,9. Rézveres, néha sárgára, 
barnára futtatva.

Vegye Cu rendesen tisztán. — F. c. megolvad. Lég
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sav felolvasztja, az oldat kék,ammon belőle előbb lecsapja, 
s több felolvasztja sötét azúrszínnel.

Előjő krystályokban Siberiában, felső Magyaror
szágban. Vaskos tömegeket csaknem mindenütt képez, 
hol rézércz jő elő. Éjszak-Amerikában (Laké superior) 
találtak egy 200 tonna súlyú darabot, melyben ezüst
pettyek voltak kiválva. Nálunk Hevesmegyében (Rccsk) 
jött elő 1849. néhány mázsára menő mennyiségben.

Termes Ólom apró lemezkókben ós gömböcskékbcn. Alston- 
moor, Galcnitben. Madeira, lávában. Bristol, széntartalmú mész
kőben.

Termés Vas. (Gediegen Eisen.)
Szabályos. Tisztán krystályodva ritkán van.
Termés vas kétféle van, földi és légi.
Földi termés vasat néhány helyen találtak egyéb 

vasérczek között szemcsés és leveles alakban, hintve és 
vaskosan. Ritkaság, és még vannak is kik kétségbevonják.

Légi termés vas alatt azt értjük, mely olykor pla
nétánk felületére tüzes meteor alakjában esik le. Ezen 
leeső meteorok 3-félék : metcorvas tisztán, meteorkő vas
szemekkel és meteorkő vas nélkül.

A metcorvas szövege krystályos, mi főleg úgy tűnik 
ki : ha egy csiszolt felületet gyenge salétromsavval éte
tünk, vagy magasabb hőfoknál befuttatunk.

Tör : horgas. K : 6—7,8. Vasszürke. Mágnesre erő
sen hat. 7 •

Vegye Fe; a földi vas többnyire tiszta, néha szénnel 
s ritkán (Gross-Camsdorf) ólom és rézzel keverve; a me
teorvasban ellenben jellemző a Nickel, mely igen ritkán 
hiányzik 3—30 pc.

Földi vas leihelyei Thüringia (Gross-Camsdorf); 
Brazília sat. Meteor-kövek gyakran hullanak; meteorva
sak ritkábbak. Közelebb 1852. Mező-Madarason (Er
délyben) hullott dörgés kíséretében sok kisebb nagyobb 
darab mctcorkő, melyben vas szemek vannak. Meteorkő- 
esésnek igen sok helyt voltak már szemtanúi; mctcorvas- 
nak ellenben csak kétszer: először 1751. Hrasinán Zágráb 
mellett, hol egy 70 Pf. darab esett le, másodszor Brunau 
mellett (Csehországban) 1857. Ellenben oly metcorvas, 
melynek eséséről adatunk nincs, gyakran találtatik, ilyen
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a Magyar n. Múzeumban a lénartói (Sárosmegyéből), az 
árvái, ilyen az egyetemi gyűjteményben a siberiai, ilyen 
van Brazíliában egy oly roppant tömeg, melynek súlyát 
vagy 300 mázsára becsülik sat.

Bonfin említi, hogy 1559. Miskolcznál 5 darab cm- 
berfejnyi mctcorkő esett le. Hogy hová lettek, nem tu- 
datik. “

Egyike a legújabb eséseknek, a mely Kábán észlel
tetek Dcbrcczcn közelében 1857, a meteoritek történeté
ben uj aerát idéz elő. Addig ugyanis szenet és szerves 
vegyeket egy meteorkőben sem fedeztek fel, míg ebben 
Wöhler mind szenet, mind egy szénből s hydrogenből 
álló zsírféle vegyet talált, úgy hogy most már fel kell 
hagyni a régi nézettel a meteorok természetére nézve, 
mintha azok csupa vulkáni termények volnának, sőt arról 
győződünk meg, hogy ott, a honnét hozzánk szakadnak, 
szerves vegyek is léteznek. — E kissé földes kinézésű me
teorkő a debreczeni Collegium gyűjteményében őriztetik.

Wöhler az óta egy Caplandi meteorkőben is talált 
szerves anyagot; a lénártói meteorvasban pedig Boussin- 
gault Nitrogént fedezett fel (1861), s igy a szervképző 
elemek mind megvannak a Meteoritek eredeti honában.

Minden gyűjtemény között meteoritekre nézve legjelesebb 
a becsi. Itt 400 darab körül van, 200 helyről; a vasdarabok több
nyire csiszolvák és étetvék, úgy hogy a jellemző tulajdonságát a 
meteorvasaknak az u. n. Widmannstütten-féle rajzokat tisztán lát
hatni rajtok. A meteoritek gyűjteménye 36000 ftra van becsülve. 
Legbecsesb darab benne a Zágrábi, becsére 10000 ft.

b) Ón-nem. — Négyszöges.
Termés Ón. (Gediegen Zinn.) /

Négy szöges. Szürkés-fejér szemekben. Siberia,Penn
sylvania (Franconia). — Ritkaság.

B) Arsencsoport. Oxygenvegyeik RO3 vágy R’O5. 

a) Arsen-nem. — Többnyire hatszöges.
Iridosmin. (Sisserskit, Haid.)

Hatszöges. Többnyire szabálytalan alakú szemek
ben. Vegye ír, Os, Ro, Fe. — Ural, Brazília. Platinával 
együtt találtatik.



156

Termes Tellur. (Gediegen Tellur.)
Hatszöges. Ritkán tisztán krystályodva,' többnyire 

szemcsés szöveggel hintve vagy vaskosan.
K : 2—2,5 kevéssé lágy. Töm : 6,1—6,3. Ónfejér. 

Vegye Te; kevés aranynyal cs vassal. Eddig csak Er
délyben (Zalathna).

Termés Bismut. (Gediegen Wismuth.)
Hatszöges. Rhombhatos alakban, mely a Hcxaöder- 

hez közel áll. A krystályok többnyire torzultak, csopor
tosak. Fa-, toll- és háló-alakok gyakoriak, huzal- és 
lemez-alakok ritkák ; legtöbbnyirc szemcsés szöveggel 
hintve és vaskosan.

Igen jól hasad oR szerint, —2R szerint kevésbé. K : 
2—2,5. Engedékeny, nem-nyújtható. Töm: 9,6—9,8. Ve
reslő ezüstfejér, fölületén gyakran vannak futtatásszínek.

Vegye Bi; néha mellette kevés arsen. — F. e. olvad 
könnyen ; szénen citromsárga verődéket hagy. Légsavban 
felolvad, oldatában sok víz fehér üledéket képez.

Előjő kobalt- és ezüsterekben Szászhonban, Gomör- 
megyében (Dobsina sat.).

Használják ötvényekre (Leguren); kendőzésre (blanc 
d’Espagne) sat.

Hatszöges. Legközönségesebb összalaklat 3R, oR.
Tetradymit. (Tellurwismuth.)

w

213.

Többnyire ikrekben, — R lap szerint össze
nőve. 2/3. dóra.

K:l —2. Töm : 7,4 —8,5. Halavány 
aczélszürke.

Vegye Bi és Fc változó arányban és 
kevés S.

Ritka ásvány. Találtatik nálunk Zsubkon (Selmccz 
mellett) Börzsönyön és Rézbányán, Norvégia és Brazi
liában.

Antimon. (Dárdany, Gediegen Wismuth.)
Hatszöges. A krystályok többnyire összenövök. 

Gyakrabbak a szemcsés szögevü veséded s gömbös ala
kok. Vaskos.’
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Igen jól hasad oR s tökéletlenül —- ’/2R szerint.
K : 3—3,5; kissé rideg. Töm : 6,6—6,8. Ónfehér; 

fölületc néha szürke vagy sárgás.
Vegye Sb; néha kevés Ág, Fe és As.
F. c. könnyen olvad és füstöl. Ha a forrásban levő 

darabot földre dobjuk, számtalan tüzes golyócskákra osz
lik el, melyek minden irányban szétfutnak. Szénen fehér 
verődéket képez.

Leihelyei : Francziaország (Allemont); Csehország 
(Przibram); Harz (Andreasberg).

Pscud omorphok. Lég hatása következtében Va
lentin it SbO3 lesz belőle.

Arsen. (Gediegen Arsenik.)
1 latszöges. Többnyire szőllődcd, vcséded és héjjas 

alakok. Vaskos, hintett. A szöveg szemcsés, tömött.
Jól hasad oRszerint; rhomboederlap irányban rosz- 

szúl. Tör : egyenetlen apró szemű. K : 3,5; rideg karcz- 
ban kissé engedékeny. Töm : 5,7 — 5,8. Világos ólom
szürke, légen hamar szürkésfekete lesz.

Vegye As; kevés Sb, nyoma Ag, Fe, Au-nak. — 
■Ç. e. elillan olvadás nélkül, gőze fokhagymaszagú, a 
szénre fehér por-alakban rakodik. Üvegcsőben, ha lég 
nem fér hozzá fekete (As) — ha hozzáfér, fehér lengüle- 
tet (AsO3) ad.

Leihelyei : Kapuik, Oravicza, cseh- és szászhoni 
némely ezüstbányák.

Pscudomorphok. Oxydátio által előbb fekete ké- 
rcú'o-é változik át, mi As és AsO3 keverékéből áll — 
utóbb pedig arsensavvá AsO3 (Arsenit).

Arseiiaiitimon = SbAs3. As 62,15. Sb 37,85. Vcséded és 
amorplr, szövege görbén lemezes, linóm szemcsés. K : 3,5. Töm : 
*6,13. Önfehér, szürke. — Allemont, Przibram, Stajerlion, Harz, 
Andreasberg.

b) Kén-nem. — Rhombos, egyhajlású. 
Termés Kén. (Gediegen Schwefel).

Rhombos. A P csucsélei 106° és 84°58, a középélek 
143° 17'; a 240-ik ábrában P=p s ezenkívül szintes pro
jecti óban e következő alakok vannak : coP(wi); oP(c);
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y3P(s); Peo(îi) s ezek gyakoriabbak, ritkábban találni 
meg a következőket %P(t); Pco(e); P3 sat. A krystá- 
lyok általános kinézése pyramisos a P tulnyomósága miatt.

c : t = 148° 55'
c : s = 131 52
c : p = 10S 21 

m : ni = 101 5S
c : c = 112 7
c : n = 117 48

240.
Egyes krystályokban vagy csoportosan; gömbös, 

csepköves és kéreg alakban; vaskosan hintve. — Megol
vasztva és kihűlve agy hajlású alakot vesz fel, mely azon
ban utóbb ismét rhombos alakú szemecskékre változik át.

Nem jól hasad. Tör : kagylós, egyenetlen, szálkás. 
K : 1,5; kevéssé rideg, a kéz melege által gyakran pat- 
togzik, mit a fölhöz tartva tisztán kivihetni. Töm: 1,9—2,1. 
Kénsárga, barna, szürke. Zsírfényű. Kevéssé átlátszó. 
Dörgölés által gyánta villámosságot vesz fel.

Vegye S; mellette gyakran földes részek, As, bitu
men. Gyertyánál meggyül, kékes lánggal ég és kénszagot 
fejleszt.

Nevezetes!) lelhelyei vulkáni vidékek : Sicilia (Gir- 
genti) ; Izland. — Radoboj (Horváthország) és Katinka 
(Selmccz mellett) kisebb mennyiségben szolgáltatják.

Használják kénsavgyártásra, lőpor-, cinóberkészi- 
tésre, selyem-, gyapjú-, szalmafehéritésrc.

Termés Selen. Kcncg. Mexikó.
Seténkén, hasonlít a kénhez. Lipari szigetek. Hawaii.
B) Carbon-csoporL

a) Gyémánt-nem, — Szabályos.
Gyémánt. (Diamant).
OSzabályos ---- 8 ezekkel ooO, coOn, mO,

mOn többnyire domború fölülcttel. Ikrek 0 szerint össze
nőve. Ritkák a feketés vaskos darabok.
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Igen jól hasad O szerint. Tor : kagylós. K : 10. 
Töm : 3,5. Gyémántfényü. Színtelen, néha festve, sárga-, 
narancs-, veres-, zöld-, kék-, barna- és feketére. Ez utób
biak rendesen vaskosak és meg keményebbek mint a 
krystályosak. DörgÖlés által üvegvillámosságot vesz fel.

Vegye C, dimorph a Graphittal. A színesek fertőz- 
tetvék idegen anyaggal. Oxygenben vagy a légen 14° 
Wedgewoodnál elég szénsavvá. Savak és alkálik nem 
bántják. Chromsavas káli és kénsav együtt hatván reá, 
szintén szénsavvá változtatják.

Találtatik eredetileg a talkpalák egy féleségében, 
melyet Itakolumitnak neveznek; ebben azonban ritkaság, 
nagyobb mennyiségben csak másodkori fekhelyek : ho
mok, agyag és kavics szolgáltatják és mindig csak ebben 
bányászszák. Brazília, Kelct-India, Borneo, Ural, Eszak- 
Amerika (Carolina) Mexico sat.

A szép krystályokat köszörülik és legbecsültebb 
ékszer gyanánt használják, a kevésbbé szépeket üvegmet
szésre, a hibásakat vagy vaskosakat porrá zúzzák s c por
ral jó gyémántokat, egyéb drága köveket, aczél — és eféle 
más tárgyakat csiszolnak.

A gyémántkrystályok valószínűleg csak úgy képződnek, mint 
egyéb ásványok krystályai, mint például Quarcz a carrarai már
ványban. Dufrénoy, ki az 1853-ban Brazíliában talált nagy gyémánt- 
krystályt tanulmányozta, mielőtt kiköszörülték, talált rajta Octaüder 
benyomatokat, valószínűleg más gyémántok által előidézve, talált 
egy vál-lapo’, melylyel a krystály az anyakőhöz volt nőve, talált 
végre néhány fekete kiválást rajta, melyet hajlandó titánsavnak 
tulajdonít™, egy olyan ásványnak, mely Brazíliában és az Alpokon 
gyakran van quarczkrystályok társaságában.

Mesterségesen sikerült száraz és nedves úton előállítani szé- 
nenyt szabályos alakokban. A krystályok igen aprók, de keménysé- 
gök, alakjok és vegyök a gyémánté.

A természetben előforduló testeket a gyémánt keménységre 
nézve mind messze hagyja maga után, de mesterségesen előállított 
Deville olyan bórkrystályokat, melyek a gyémántlapot tisztán meg- 
karczolják.

Koszén. (Steinkohle, Braunkohle, Anthrazit, Lignit, 
Cannel coal, Torf.)

Ncm-krystályos. Törése kagylós — egyenetlen. K : 
1—2,5. Ridcg-faragható. Töm : 1,2—-1,7. Fénye többé 
kevésbbé zsíros, néha fémesbe hajló. Színe és karcza feke
tebarna.
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Vegye C, mindig keverve részint illő, részint földes 
részekkel, mely utóbbiak a hamut, képezik.

Iparos és földtani tekintetben a kőszénnek többféle
ségét különböztetjük meg :

1. Antiiméit, egy tömött kőszén , melyben 88—90 
pc. C van és vagy semmi vagy igen kevés földolaj (bitu
men). Mint tüz-anyag legnagyobb becsben áll.

2. Koszén, több kevesebb földolajt tartó féleség, 
melynek kinézésc és használata sokféle. Ide tartozik : a 
szurokszén,a gyertyaszén (cannel-coal) a durva-, leveles-, 
rostos-, palás szén sat.

Használata szerint vannak tapadó, zsugorodó és 
porló szenek, miszerint a tüzelésnél összeolvadnak, vagy 
csak kissé összelohadnak, vagy végre csupa apró darab
kákra szétesnek. Némely félig bitumenes szenet bizonyos 
czélokra előbb égetik, hogy az illó részek eltávolodjanak 
s csak a visszamaradó szenét a kőszénnek, melyet átalá- 
ban cokc-nak hinak, használják. Vulkánok közelében 
lévő szénbányákban természetes coke is jön elő.

A nagyon bitumenes kőszénből (cannel-coal) vilá
gító gázt fejlesztenek.

3. barnaszén, nem oly tömött mint az előbbi, és 
többnyire látni rajta növényszöveget. Összetételre nézve 
a fától csak abban különbözik, hogy II és O tartalma ke
vesebb, C tartalma nagyobb. Kinézésre nézve itt is részint 
azon különbségeket teszik, melyeket a kőszénnél, részint 
újakat; van : fénylő-, leveles-, palás-, papirszén, a fás 
szövegüt lignitnek, egy igen tömött, fekete és kagylós 
törésű féleséget gagátnak nevezik. Földtani tekintet
ben a barnaszén fiatalabb, mint a kőszén és anthracit.

Használják tüzelésre rendesen minden előkészítés 
nélkül, mert coke-ot égetni ritkán lehet belőle. A lignit 
némelykor diszfaragványokra — a gagát gyász-ékszerekre 
fördittatik.

4. Turfa (gyep-tőzeg) (Torf) legújabb ercdésü szén
féleség. Mocsáros helyeken képződik bizonyos mohnemek 
oly nemű elváltozása által, mely szerint anyagjókból II 
és O mint víz, a C egy kis része mint szénsav eltávolod
nak, míg nagyobb része visszamarad barna-fekete, sűrűbb 
lazább, szálas szövegű tömegben.
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Használják tüzelésre és (Irlandban) vegytermények 
előállítására páritás (destillatio) által.

Honunkban régibb szén előjő Bánságban, Baranyá
ban; barnaszén Buda és Esztergom között; turfa a Tisza 
s Kőrösök mentében több helyen; Fertő körül, az Alibu- 
nári mocsárnál sat.

A szenek mind növényekből lettek. A régi eredésinek jobban, 
az újabbak kevesebbé elváltozott növénytestek. Az élő növény áll 
C, H és O-ból, a szénné változás vegy-elve az : hogy az 0 és H el
távolodnak nagyobb — a C sokkal csekélyebb arányban, úgy hogy 
ez meggyül s annál túlnyomőbb lesz, mentői tovább tart a vegyí’o- 
lyam, tehát mentői régibb a szén. A fában volt hamurészek ritkán 
szenvedtek nagy változást.

Graphit-nem. — Hatszöges.
Graphit (Plumbago).

Hatszöges oP, coP táblás alakokban; többnyire vas
kos, hintett. Szövege : leveles, sugaros, pikkelyes, tömött.

Igen jól hasad oP szerint. K : 1—2; papíron fog, 
pikkelyei hajlékonyak. Karcza feketés és fényes. Töm: 
2,0. Fémfényű. Színe vasfekete — szürke.

Vegye C (dimorph a gyémánttal); és többnyire ke
vés vas. — F. e. csak lassan ég el.

Kevés mennyiségben gyakran jön elő régibb szikla
fajokban. Mamaros (Pietroza), Offenbánya (Erdély); 
Cumberland (Borrowdale) ; Passau; Csehország; Ncw- 
York; Ceylon; Szibéria.

Használják a finomabbat irasznak, a közönségest 
tüzellencs tégelyekre (passaui) és gépkenőcsnck sat.

c
II. Vegyek az arsencsoport elemeivel.

1. Kettes vegyek.
I. Az arsencsoport elemeinek egymásközti vegyeik.

a) Realgár-nem RS. — Egyhajlású. 
Realgár (rothes Rauschgelb).

. Egyhajlású; C (a ferde szög) = 66° 5 (Marignac) 
cqP(JÍ); (0-

H/.nbrt Jóm. Á*vAi»ytan. 11
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238.

A krystályok rövid

M : M = 74° 26'
. 1 : l = 113 16
P : M = 104 8
P : 1 =: 109 43
P : n = 156 1
n : n = 132 2

vagy hosszú Oszlopok, egyesek
vagy csoportosak. Vaskos, hintett; verődék.

Elég jól hasad az ally és ferdátló irányában, az Osz
lopéban roszúl. Tör : kagylós, egyenetlen, szálkás. K : 
1?5—2 ; lágy. Tőin : 3,4—3,6. Áttetsző. Zsírfényü. Haj- 

nalpiros; karcza narancssárga.
. Vegye AsS (29,98; 70,lAs). —F. e.könnyen olvad; 

világos sárga lánggal és szürkés fehér füsttel ég, s elillan. 
Zárt üvegcsőben átlátszó veres lengületet ad; nyíltban 
arsensav fehér lengületet és kénessav-gőzt.

Ezüst- és ólombányákban : Felsőbánya, Kapnik, Ta- 
jova (Beszterczebánya mellett); Erdély (Nagyág); Cseh
ország (Joachimsthal); Szászhon (Schneeberg); Harz- 
hegység; Sveicz (Sz. Gotthard; dolomitben).

A termés Realgárt, ha nagyobb mennyiségben talál- 
tatik, szintúgy mint a mesterségest használják festéknek 
és tűzjátékban.

P s e u d o mo rp h o k. Realgár elváltozik Auripig- 
mentté (AsS3) és Arsenitté (AsO3).

b) Aziripigment-nem, RS". — Rhombos.
Auripiginení (orpiment, operment, gelbes Rauschgelb).

, Rhombos. coP2(u), Pc^(o), odPcxo(s). 239. ábra.

239.

u : u = 79° 20'
u : s = 140 20
o : u = 83 37
o : o = 96 23

krystályok egymáson átnőve vagy csoportosan; 
szöllöded, vcséded, csepköves alakok; vaskos, hintett.
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Kis átló irányában igen jól hasad.K : 1,5 — 2; lágy; 
vékony lemezkékben hajlékony. Töm : 3,4—3,5. Zsírfé
nyű. Színe és karcza citrom-narancssárga.

Vegye AsS3. — F. e. könnyen olvad, fehér-sárgás 
lánggal ég, elillan szürkés füst-alakban. Zárt üvegcsőben 
átlátszó sötét-sárga lengületet ad.

Leihelyei : Táj óva (Bcszterczcbánya mellett), Kap
uik, Felsőbánya, Moldava; Tirol (gypszben); Sz. Gott- 
hard (dolomitben); Vulkánok közelében.

A termés Auripigmentet, ahol több jön elő, épen úgy 
lehet használni, mint a mesterségest festékre és tűzjátékra.

Dimorphin. Rhombos. Apró krystályok. Nem hasad. K 
T : 3,58. Narancssárga. Törékeny. All kén- és arsenből, de 
tökéletesen elemezve. Solfatára a Phlegraei téren.

Bisinutin (Bismutkéncg, Wismuthglanz).
Rhombos. Tűs kristályokban ; vaskosan; leveles 

vagy szálas szöveggel.
K : 2—2,5. Töm : 6,4—6,5. Fémfényű.
Vegye BiS3. — Gyertyánál megolvad. F. e. elillan. 
Rézbányán. Oraviczán; Szászhonban.

Anfinionit (Dárdkéneg, Stibnit, Grauspiessglanzerz, 
Antimonglanz).

Rhombos coP, P; leggyakrabban hosszú, vékony s 
igen törékeny oszlopokban; vaskosan, hintve. Szövege 
szemcsés, tömött, rostos.

Igen jól hasad a kis átló irányában. K : 2 ; lágy. 
Töm : 4,6—4,7. Fémfényű. Színe és karcza ólom-aczél- 
szürke.

Vegye SbS3. — Gyertyalángnál megolvad. F. c. 
szénen könnyen olvad, fehér füstöt ereszt, a szenet fehér 
porral lepi be, s ha tiszta volt, egészen elillan. — Tömé 
kálioldat finom porát sárgára festi, nagyrészt felolvasztja, 
s az átszűrt oldatból sósav sárga-veres gomolyokat ejt ki.

Legszebb krystályokat szolgáltat Felsőbánya, azon- 
kül Selmecz, Körmöcz, Modor, Magurka? Veresvágás 
(Opállal s Hyalittal); Harczhegység, Cornwall, Borneo.

Használják az Antimonium crudum előállítására, mi 
nem egyéb, mint kiolvasztott Antimonit. Ezt lőkupagba

• ii*
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KCl-val keverve, — papírra mázolva s kicsiszolva aczél- 
szin utánzására, — végre a regulus antimonii előállítására 
fordítják.

Pseudomorphok. Léghatása következtében lehet 
belőle Veresdárdércz (2*S‘lï + Sb), Valentinit (Sb), Anti- 
monocker (Sb, Sb) sat.

H. Az arsencsoport elemeinek vegyei a hydrogenesoport 
elemeivel.

I. Discrasit-rend. — Vegyjegy R2A.
a) Discrasit-nem, — Rhombos.

Discrasit. (Antimonezüst, Dárdezüst).
Rhombos. A csúcsélek 132° 42' és 92°; ooP 120° 

körülbelül. A 224, ábra a következő összalaklat szintes 
vetületc ; coP, coPoo, oP, 2Pco, P, ’/^P* (Miller).

m : m = 120° 0'
ni : a = 120 0
c : p = 126 40 
c : z = 126 7
c : y = 126 40
y : y = 132 42
z: z = 147 38

Ag’Sb. Baden, Harz, Andrcasberg. — Ritka.
Domeykit (Arsenréz). Veséded, szőlőded. 3Cu2, 2As. Ón

fehér, sárgás. Chili, Cornwall.

II. Galenit-rend. — Vegyjegy RA.
a) Gcdenit-neni, — Szabályos, teljes.

Argentit (JSzüstkéneg, Üvcgércz, Silberglanz, Glaserz, 
Weichgewächs, Argyros).

Szabályos; ooOoo, O, c^O és 202, a krystályok 
torzúlvák; lépcsős csoportok, haj-, huzal-, agyar-, háló-, 
fa-, lemez alakok; vaskos, hintett.
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Alig hasad ooO és coOeo irányban. Tör : egyenet

len, horgas. K : 2 — 2,5; faragható-hajlékony. Töm : 7— 
7,4. Fémfényü. Sötét ólomszürke. Karcza fényes.

Vegye AgS. — F. e. duzzad, kénessavszagot fejleszt; 
hosszabb fúvás után ezüstszem marad vissza.

Selmecz, Körmöcz, Rézbánya; Frciberg (Szászhon); 
Annaberg, Joachimsthal (Erzgebirg); Mexico, Peru.

Egyike a legjobb ezüstérczeknek. A régiek apró 
szobrocskákat s más tárgyakat faragcsáltak belőle.

Erubescit (Tarkarézércz, Buntkupfererz, bunter Kupfer- 
kies, Bornit).

Szabályos ooOcc, 202, O. Krystályok ritkák, több
nyire vaskos, hintett; noha tábla; gömb és kéreg alakú.

Igen roszul hasad O irányban. Tör : kagylós-egye
netlen. K : 3, rideg, néha kissé lágy. Töm : 4,9-^5,1. 
Fémfényü. Barnás rézveres. Légen fényét hamar veszti. 
Karcza szürkés fekete s kissé fénylő.

Vegye (Fe,Cu2)S. — F. c. szénen könnyen golyóvá 
olvad s ez hat mágnesre. Előbb az illó részektől megsza
badítva s aztán szódával olvasztva vas- és réz-pikkelye- 
ket ad.

Bánság; Mansfeld (Németország); Annaberg, Sibe- 
ria és csaknem mindenütt, hol rézérczek jönnek elő.

Használják mint jó érczct rézkiolvasztásra.

Galcnit (Ólomkéncg, Ólomfény le, Bleiglanz).
Szabályos ; ooOoo, O, coO. Krystályok nem ritkák. 

Ikrek O szerint. Vaskos, hintett ; szövege szemcsés, tömött.
Igen jól hasad eoOco irányban. K: 2,5; lágy. Töm : 

7,4—7,6. Fémfényü. Tisztán ólomszürke, szint ilyen 
karcza is.

Vegye PbS; néha kevés Ag, Cu, Zn. — F. c. üveg
ben gyakran pattogzik. Szénen megolvad, kéncssavgőz 
elszáll s ólomszem marad vissza , mely körül sárga verő
dök képződik. Légsavban felolvad s kénsav lecsapja fehér 
színnel.

Selmecz, Nagybánya, Bánság; Csehország; Szász
hon; Észak-Amerika; Austrália. Elterjedt ásvány.
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Használják nagyban mint erezet ólom előállítására ; 
nálunk és Csehországban ezüstöt is szolgáltat.o o

Pseudomorphok. — Leggyakrabban jön elő alak
jában Cerussit, azonkül Minium, Anglesit, Pyromorphit, 
Wulfenit, Fakóércz, Diallogit, Quarcz, Limonit, Pyrit 
és Calamin.

Alabandin (Manganfény, Manganblcnde).
Szabályos; c>oOco és O. Rendesen vaskos hintett. 

Szövege szemcsés.
K : 3,5—4. Töm : 3,9 —4,Ö. Félig fémfényü. Vas

fekete, légen veszti fényét. Karcza zöld.
Vegye MnS. — F. e. zárt csőben nem változik. 

Szénen izzítva kén megy el, a maradék phosphorsót 
amethystszínre festi. Pora só- vagy kénsavba téve hydro- 
thionszagot fejleszt.

Nagyágon az aranybányákban (Erdélyben), Kap
uikon; Mexikó, Brazíliában.

Petzit (Hessit, Tellurezüst, Tellursilber).
Vaskos; szövege szemcsés. K : 2—3,5. Töm : 8,3 — 

8,9. Fémfényü. Ólom-aczélszürke. Kissé nyújtható.
Vegye AgTe; ezenkívül arany, kevés vas sat. — F.e. 

nyitott csőben megolvad. Szénen verődék képződik, köny- 
nyen golyóvá olvad. Szódával ezüstszemet ad.

Nagy-ág, Rézbánya; Siberia. — Ritka ásvány.
Alfáit (Tellurólom) = PbTe, kevés ezüsttel. Altai.
Steinmannit = S,Sb,Pb,Ag. Oktaéderekben

2,6. T. = 6,838. Przibram.
Cuproplumbit = (Cu2,Pb)S. Kissé vágható és törékeny. Chili. 
Syepoorit = CoS. Vaskos, hintett. India.
Vasnickelkéncg (Eisennickelkies) =S = 36.86. Fe = 40,8b\ 

Ni = 22,28. Rézkéneggel ampbibolsziklában, Norvégia.
Clausthalit (Selenólom) = PbSe. Az ólmot gyakran Ag he

lyettesíti. Szemcsés Galenithez hasonlít. Harz; Szászhon.
Naumannit (Selenezüst) = AgSe és kevés Pb. Harz.
Silberphyllinglanz = selenezüst, selenmolybdennel és ke

vés aranynyal. Előjött Börsönyön, Gneiszben.
Berzelianit = Selenréz). Svédhon, Harz.
Eukairit = (Cu2Ag)Se. Vaskos, faragható. Svédhon.
Grünauit (Bisinutnickel)= S, Bi, Ni, Fe, Co, Cu. Pb. Sza

bályos. Altenkirchen.
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b) Sphalerit-nem. — Szabályos, teles. 
Spbalerit (Horgkéneg, Zinkblende).

Szabályos, feles; — -y-; eoO (P); 
coOco sat.

Az itt mellékelt 234. ábra a > 
Sphalerit igen jellemző osszalak- /\ 
latát állítja élőnkbe. . \Z

Ikrek igen gyakoriak O lap 
szerint összenőve, de legtöbbnyire 
torzultak, úgy hogy elemzésök 
bajos. — A 235. ábra egy ikerképződés két Rhombtizen- 
kettős által.

Vaskos. Szövege szemcsés — és ritkán szalas. Néha 
szöllőded, görbén-kérges. (Schalenblendc).

Igen jól hasad ooO szerint. K : 3,5—4; rideg. Töm: 
3j9_ 4,2. Zsír-gyémántfény. Áttetsző. Barna, fekete,
sárga, zöld, fehér.

Vegye ZnS; a Zn egy részét olykor le vagy Cd 
helyettesíti. —- F. e. zárt, csőben pattogzik. Szénen nem 
olvad meg, verődéket ad, mely forrón sárga, hidegen fe
hér. Sósav feloldja hydrothiongőz - fejlesztéssel; kevés 
Ammon ez oldatból lecsapja, több ismét felolvasztja.

Selmecz, Körmöcz, Nagybánya, Kapuik, Bánság. 
Nagyág, Rodna; Csehország sat. Gyakori ásvány.

Használtatok horgany és horgvitriol előállítására.
P 6 eu domor pb ok. A Spbalerit átváltozik oxydátio 

következtében horgvitriolra; czenkül alakjában előjői : 
Calamin (3ZnO, SiO3+l%HO), Smithsomt (ZnO,CO ) 
és Limonit.

C6’

ej Pyrrhotin-nem. — Hatszöges. 
Cinnabarit (Zinnober, Quccksilber-Lebererz. Corallen- 

erz, Mercurblende).
Hatszögéé; R (n), oR (o), — ’/aR92ü3/ , 

%R és ooR(m). 237. ábra. .
' * Krystályai aprók, csoportosak; gyakrabban vaskos 
hintett; szövege szemcsés, tömött, földes.
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i = 133° 234
n = 110 43
m= 90 0
m = 159 17
n= 71 48
= 108 12

Kevéssé hasad coR irányban. Tör : egyenetlen, 
szálkás. K : 2—2,5; lágy. Töm : 8—8,2. Gyémantfeny, 
néha fémfénybe hajolva. Cochenil-barnaveres, atmenve 
néha ólomszürkébe és skarlátpirosba. Karcza skarlátpiros.

Vegve HgS; néha keverve bitumennel, és az anya
kőből vassal, agyaggal, mészszel sat.— F. e. zárt csőben 
fekete lengülctet ad; nyilt csőben vegybomlik kéncssavra, 
mely elillan ; higanyra, mely fellengül s egy része bontat
lanul képez fekete lengületet. Szénen elillan.

Selmecz, Rosnyó, Szlana, Idria, Almada, California. 
Gyakori érez.

Használják higany előállítására; tiszta veres éiczeit 
úgy lehet használni mint a mesterséges cinnóbert fes
tékre, spanyol-viaszra, mi azonban ritkán történik.

Millerit (Nickelkéneg, Schwefelnickel, Haarkics, 
Nickelkies).

Hatszöges. Tü-, haj-krystályokban.
K : 3—3,5. Töm : 4,6—5,6. Fémfényű. Sárga — 

barna, futtatott. Karcza fényes.
Vegye NiS; kevés Cu és Fc. — F.c. szénen golyóvá 

olvad könnyen, serczeg, s hosszabb fúvás után fémszemet 
ad, mei}7 a mágnesre hat.

Csehország (Joachimsthal, Przibram), Szászhon, 
Dortmund (a kőszénhomokkőben) ; Cornwall.

Pyrrhotin (Magneskéncg, Magnetkics).

Hatszöges; oP(P), ooP(Jí), P(r) 126° 
50'. 230. ábra.

Kristályok ritkák, rendesen vaskos, hin-
230. tett; szövege héjjas, szemcsés, tömött.
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Alig hasad coP irányban. Tör : egyenetlen. K : 3,5 
—4,5; rideg. Töm : 4,4—4,7. Fémfény. Vereses bronz
sárga. Karcza szürkés fekete.

Vegye Fe7S8; néha aFe kevés Ni által helyettesítve. 
— F. e. szénen golyóvá olvad, mely a mágnesre hat. Só
savban liydrothiongőz-fejlesztéssel legnagyobb része fel
olvad.

Krystályos táblák leihelyei : Kongsberg (Norvégia), 
Andrcasberg (Harz). Vaskosan krystályos sziklafajok ha- 
sadékaiban, némely lávában és meteorvasban. Dognacska 
(Bánság). Bodcnmais (Bajorhon); Cornwall.

Nickelin (Veresarscnnickel, Kupfernickel, Roth- 
nickelkies).

Hatszöges; krystályok igen ritkák; gyakrabban hal
mazalakú, vaskos, hintett.

Hasadásnak alig nyoma. Tör : kagylós — egyenet
len. K : 5,5; rideg. Töm : 7,4—7,7. Világos rézveres; 
lé^cn szürke-feketére változik. Karcza barnás fekete.

Vegye NiAs; s kevés Fc, Pb, Co, Sb, S es Cu. — 
F. c. nyílt csőben sok arsensav lengül fel, a kémlet zöldes 
sárga lesz és szétesik. Szénen arsenvesztés mellett go
lyóvá olvad.

Szászhonban a kobalt ezüst és rézbányákban (Schnee- 
berg, Annaberg, Freiberg); Stajerhonban (Schladming); 
Csehországban (Joachimsthal).

Használják nickel-előállításra, mi a packfongnak s 
egyéb ötvényeknek lényeges alkatrésze.

Grcenockif = CdS. Mézsárga. Skótia, porphyrdad Trappban. 
Onofrit = Hg (S,Se). Vaskos, szemcsés. Harz.
Breithauptit = NiSb. Andrcasberg, Galenittel, Smaltinnal. 
Kanéit = MnAs. Szászhon.
Schreibersif = P, Fe, Ni, C. Az árvái meteorvasban.

d) Stromeyerit-nem. — Rhombos.
Chalkosin (Rézfény, Redruthit, Kupferglanz, Kupfei- 

glas).
Rhombos; oP(s), coP(o), coPco(p)’ (a).

a/aPco(e).
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A krystályok vastag táblákat képeznek egyesen 
vagy csoportosan. 218. és 219. ábra.

218. 219.

o : o = 119” 35' 
a : a == 148 20 
a : a*= 65 40 
a : o = 122 50 
e : p = 122 54 
p : o = 120 12

Ikrek coP, vagy l/2P szerint összenőve. Többnyire 
vaskosan, hintve.

Alig hasad coP szerint. Tör : kagylós — egyenetlen. 
K : 2,5—3; lágy-faragható. Töm : 5,5—5,8. Fémfényű. 
Sötét ólomszürke. Karcza hasonló és néha fényes.

Vcgy Cu2S; mellette néha Fe. — F. e. zárt csőben 
semmi lengületet nem ad; szénen könnyen golyóvá olvad, 
forr, izzó cseppeket hány és kénessavszagot fejleszt. Ha 
tiszta, gyertyalángnál is megolvad. Légsavban kénkivá
lással olvad fel.

Kapnik, Bánság (Dognacska, Szászka); Cornwall; 
Szilézia (Kupferberg, Rudelstadt) ; Tirol (Schwatz), 
Szászhon (Freiberg); Siberia; Észak-Amerika.

Használják réz-kiolvasztásra.
Pseudomorphok : Rézkéneg, Erubescit. Rézéleg.

StroineyeritJ(Silberkupferglanz).
Rhombos; hasonalakú Chalkosinnal. Krystályok rit

kák, rendesen vaskos hintett.
K : 2,5—3; lágy-faragható. Töm : 6,2—6,3. Fém

fényű. Sötét aczélszürke. Karcza fénylő.
Vegye (Cu2,Ag)S ; néha kevés Fe. '
Szilézia (Rudelstadt); Siberia; Chili.

III. Pyrit-rend. — Vegyjegy RA2.
a) Pyrit-nem. — Szabályos.

Pyrit (Vaskéneg, Vaskovand, Eisenkies, Schwefelkies).
Szabályos, eoOco; néha feles O, 2 , vagy

Egyközöstengelyű ikrek : 2 Pentagontizenkettős átnőve. 
LegtÖbbnyire krystályokban, vagy vaskosan, hintve;
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néha vcséded halmazokban krystályos fölülettel; olykor 
szerves testeket érczesítve.

Alig hasad. Tör : kagylós — egyenetlen. K : 6—6,5; 
rideg. Töm : 4,9—5,1. Fémfényű. Sárga az arany és sár
garéz színe között, néha barnára, tarkára futtatva. Kar- 
cza barnásfekete.

Vegye FeS2, dimorph Markasittal; néha Au,Ag tar
talmú. — F. e. szénen előbb kén ég el sajátszerü lángjával 
és szagával, a maradék megolvad, s hat mágnesre.

Igen elterjedt ásvány. Selmecz, Felsőbánya, Kap
uik, Borsa, Polhora, Szomolnok, Rudasat.; Fatzebav (Er
dély); igen szépek a piemontiak (Traversella); szász
honiak (Freiberg).

Használják kénsav, vasvitriol, timsó előállítására; 
az ezüstkohókban a hintett nemes fémek meggyüjtésére 
az olvasztás alatt.

Pseudomorphok : Vas vitriol, Limonit. G öthit. 
Hämatit. Quarcz, Graphit sat.

Hauerit.
Szabályos; O, vagy 0, s vele coOco sat. Krystályok 

egyesen vagy bennőtt csoportokban. %
Hasad ooOoo irányban. K : 4. Töm : 3,4. Fémes 

gyémántfény. Vereses barna — barnásfekete. Karcza 
barnaveres.

Vegye MnS2; kevés Fc és SiO':. — F. e. zárt cső
ben kén lengül fel. Szénen izzítva kén megy el, a mara
dék zöldre festi a szódát, violaszínre a phosphorsót.

Kalinkai kénbánya (Beszterczebánya mellett). — Az 
eddig ismert legszebb példány, egy szabad krystály, a ni. 
nemzeti Múzeumban őriztetik Pesten.

Sniaiün ( Arsenkobalt, Spciskobalt, Wcissnickelkies. 
Cloanthit, Kammelsbergit).

Szabályos, ooOoo, 0, a lapok néha domborúk; a 
krystályok olykor repedtek; csoportok, halmazok, néha 
vaskos, hintett; szövege szemcsés, ritkán szálas; tömött.

Alig hasad. Tör : egyenetlen, szemcsés. K : 5,5—6; 
rideg. Töm/. 6,4—7,3. Fémfénvíí. Ónfehér, világos aczél-
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szürke, néha sötét szürke, futtatott. Karcza szürkés fe
kete, kevéssé fénylő.

Vegye (Co,Fe,Ni)As2; néha kevés Cu,S. — F. c. 
zárt csőben veres izzásig hevítve fekete (As) lengületet
ad. Szénen arsenfejlesztés mellett fém-golyóvá olvad, 
mely a mágnesre hat. Kalapács alatt rideg; kis része bo- 
raxgyöngyöt szénen kékre festi, mely kék, azonban vas 
miatt rendesen piszkos. Légsav feloldja arsensavkiválás 
mellett, az átszűrt piros oldatban BaCl vagy semmi vagy 
igen kevés üledéket ad.

Dobsina (Gömörmegye) ; Oravicza; Szászhoni ezüst 
és rézbányák (Freiberg, Annaberg, Schneeberg); Cseh
ország (Joachimsthal); Styria (Schladming) ; Harzhegy- 
ség (Andreasberg).

Használják Co vegyek és mellesleg As előállítására.
Pseudomorphok : Kobaltvirágra (Co3As + 6Ií) 

szokott elváltozni a légen álló fölületc.

Cokalfin (Fénykobalt, Glanzkobalt, Kobaltglanz, 
weisser Speiskobalt).

Szabályos, néha feles a Pyritéhez hasonló alakok
ban; vaskos, hintett; szövege szemcsés, szálas.

Igen jól hasad ooOco irányban. K : 5,5; rideg. 
Töm : 6—6,3. Fémfényü. Vereslő ezüstfehér, gyakran 
szürkére futtatva. Karcza szürkés-fekete, erősen fénylő.

Vegye Co (S-J-As)2 (vagy CoS2 + CoAs2); néha a 
Co bizonyos mennyiségét Fe helyettesíti, azonkül van 
kevés Sb, Cu. F. e. zárt üvegcsőben semmi lengületet 
nem ad. Szénen hatása mint Smaltiné. Légsav feloldja 
AsO3 kiválás mellett, az átszűrt piros oldatban BaCl erős 
csapadékot idéz elő.

Bánság (Oravicza) ; Svédhon (Tunaberg, Riddar- 
hyttan); Norvégia (Skutterud); Szilézia (Querbach); 
Észak-Amerika. „

Használják mint Smaltint kék festék (Smaltc) elő
állítására.

Gersdorffit (Amoibit) = Ni(S,As)2, kevés Fc, Co, Cu, Sb, 
Pb. Stájerhon, Svédhon, Harz.

Ullmannit = NiS’4-Ni(Sb,As)2. Nassau, Poroszhon, Harz.
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b) Markasit-nem. — Rhombos.
Markasit (Strahlkies, Wasserkies, Speerkies, Kammkies, 

Lcberkies, Vitriolkies, Zellkies).
Rhombos; coP(ilf), '/3Pco(9'), 136° 54', Pco(Z) 80 

(<;) 64° 52' (Miller), P(c), oP(P).
M :: M = 106° 5'
g : g = 115 8
1 :: 1= 99 40

P :: 1 = 130 10
P :: r = 158 27
P : g = 122 2G

A krystályok tábla-, oszlop- vagy pyramis-idomúak. 
231., 232. ábra. Ikrek gyakoriak coP vagy o=P szerint 
összenőve. 233. ábra. Fésüalakú csoportok, gömbös, ve
sédéi!, szőllőded, cscpköves idomok; vaskos, hintett; 
szövege sugaros, rostos, tömött.

Hasadás ooP szerint alig kivehető. Tör : egyenetlen. 
K: 6—6,5; rideg. Töm : 4,6—4,8. Fémfény. Világos 
sárgarézszinü — néha zöldes szürke, futtatott. Karcza 
szürke — sötétbarna. ,

Vegye FeS2; (dimorph Pyrittel) néha köves Mn, 
Cu, As, SiO3. — F. e. mint Pyrit.

Gyakori ásvány. Selmecz, Buda; Csehország (Litt- 
nitz, Joachimsthal, Przibram); Szászhon (Frciberg, Jo- 
hanngeorgenstadt) ; Anglia (Derbyshire, Cornwall, Cum- 
berland). o

Használják mint a Pyritet, vitriolkeszitesre, ennél 
annyiból jobb, hogy hamarabb maliik.

P s c u d o in o r p hók : Limonit és Pyrit.

Leucopyrit (Arsensav, Arscneisen, Axotpmer-Arscnkies, 
Arscnikalkics, Glanzarscnikkies, Lölingit).

Rhombos, coP(d) 122° 26', Pco(o) 51° 20', 
Peo86° 10'. 228. ábra. Többnyire vaskos, hintett; 
szövege; szemcsés, szálas.

Elég jól hasad ally-irányban ,-Peo irányban 228.
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229.

kevésbbé. Tör : egyenetlen. K : 5-5,5; rideg. Töm: 
7.0—7,4. fémfény. Aczélszürke és ezüstfehér közt. Kar
cza feketés.

egye FeAs*; kevés S, Ni. Co. — F. e. zárt üveg
csőben fekete (As) lengületet ad. Szénen Ab száll el,°a 
maradék a belső lángben fémgolyóvá olvad, mely a mág
nesre hat.

Karinthia (Löling); Styria (Schladming) ; Szilézia 
(Reichenstein); Harzhegység (Andreasberg).

Használják a kereskedésben előjövő fehér arsen 
(AsO3) előállitására.

Arsenopyrit (Kénarsenvas, prismatischer Arsenikkies, 
Arsenkies, Danait, Mispickel).

Rhombos, coP (Jf) 111° 12'. ’^Pcs^r) 146° 28', 
Poo 79° 22', Pco 59° 12' (Miller). 229, ábra. 
Ikrek : coP vagy Pco szerint összenőve. Kris
tályok kurta Oszlopok vagy táblák, egyesen

vagy csoportban. Vaskos hintett; szemcsés és szálas szö
veggel.

• Elég jól hasad ooP irányban. Tör : egyenetlen. K : 
5.5—6: rideg. Töm : 6—6,4. Fémfény. Aczélszürkc és 
ezüstfehér közt. Karcza feketés.

Vegye Fe(As+S)2 (vagy FeAs2+FeS2); némelyik
ben 6—9 pc. Co (Kobaltarsenkies), kevés Ag (Weisserz), 
Au. — F. e. zárt üvegcsőben előbb veres (AsS), utóbb 
fekete (As) lengületet ad. Szénen arsenfejlődés mellett 
golyóvá olvad, mely a mágnesre hat.

Többnyire krystályos sziklákban jön elő ezüst-, ólom-, 
ónbányákban vas-, réz-, horgkéneg társaságában. Gya
koribb mint az előbbi.

Oravicza; Zalathna; Csehország (Joachimsthal), 
Schlackcnwald); Szászhon (Freiberg, Munzig); Harz-. 
hegység (Andreasberg).

Használják fehér arsen (AsO3) és Auripigment elő
állítására.

Pseudomorph : Pyrit.
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Sylvanit (Irásércz, Schrifterz, Schrifttellur, Weisstellur, 

Aurotellurit).
Rhombos. A krystályok rendesen nagyon aprók a 

Çgy síkban vannak halmazodra, úgy hogy egészben véve 
íráshoz hasonlítnak.

A 211. ábra szintes vetületben mutat egy bonyoló
dottabb összalaklatot (Miller), melyben a következő ala
kok fordulnak elő : eoP(m), ooP2(n), coPoo(a), <>oPco(6), 
oP(c), %P(s), P(r), Pcv(d), Poo(e), 2Pcv(/) és 3/al?3(i). 
— Vaskos, hintett.

z

211.

m : ni = llOo 48
ii : n = 71 52
e: a = 121 25
f: a = 140 43

<1 : b = 131 32
s : c = 151 43
r : c = 132 54
r : b = 127 5

Jól hasad egy irányban. K : 1,5 — 2; lágy-faragható. 
Töm : 5,7—8,2. Fémfény. Szine és karcza aczélszürke, 
néha fehéres, néha sárgás árnyazatbau.

5 Vegye (Ag,Au)Tc2; kevés Sb, Pb, Cu, Fe, 8, As. 
— F. e. nyílt csőben fehér füstöt rak le, ez, ha a lángot 
reá irányozzuk, tiszta csöppé olvad. Szénen fehér verődé- 
két és fémgolyót ad, melyet kalapácscsal lemezzé lehet 
ütni.

Erdélyben (Offenbánya, Nagyág). — Ritka.
Rainnielsbcrgit. összetétele mint a Cloanthité = NiÀs’, ? 

kevés Bi, Cu, S. Szászhon.
Glaukodot hasonlít az Arscnopyrithez = (Co,Fe) (S,As)f.— ■

Oravicza.
ej Nagyágit-nem. — Négyszöges.

Nagyágit (Levélércz, Blättererz, Blättertellur, Nagyáger 
Erz, Elasmos).

Négyszöges; oP(P), P(Î), Peo(c). Krystályok táb
lásak de ritkák. 212. ábra. Többnyire bennőtt lemezek
ben; vakos, hintett; szövege leveles.
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P : b = 111° 4'
P : c = 118 35 
b : b = 137 52 

212. c : c = 122 50

Igen jól hasad oP irányban. K : 1—1,5; lágy, vé
kony levelekben hajlékony. Töm : 6,8—7,2. Fémfény, 
nagyon fénylő. Színe, karcza feketes ólomszürkc.

Vegye (Pb,Au) (Te,S)2; kevés Ag,Cu. — Gyertya
lángban megolvad. F. c. szénen egy külső fehér és egy 
belső fehér verődéket, végre nyújtható aranyszemet ad.

Erdélyben (Nagyág, Oftenbánya). — Ritka.

d) Covellin-nem. — Hatszöges.
Covellin (Rézindigo, Kupferindigo).

Hatszöges, ooP, oP; többnyire vaskos vagy mint 
verődék. K : 1,5—2; hajlékony-faragható. Töm : 3,8. 
Zsíros fémfény. Sötét indigokék. Karcza fekete, fényes.

Vegye CuS; kevés Fe, Pb. — F. e. zárt üvegcsőben 
kénlengületet ad. Szénen mint Chalkosin.

Bánság (Szászka); Salzburg (Badenweiler); Szász
hon (Sangershausen) ; Thüringia (Mansfeld); A ezuv. 
Ritka.

Molybdenit (Molybdenkéneg, Molybdcnglanz, 
Wasserblei).

Hatszöges, de nem igen ismeretes; rendesen vaskos, 
szövege leveles.

Jól hasad oP irányban. K : 1 -1,5 ; lágy-hajlékony ; 
tapintata sikamlós. Töm : 4,6 — 4,9. bémtény. Vereslő 
ólomszürke. Karcza papíron szürke, porcellánon zöldes.

Vegye MoS2, kevés S, Fe2O3, SiO3. - F. e. platina
csipeszben a lángot sárgazöldre festi. Platinakanalban sa- 

■ létrommal eldurran, a maradék nagyrészt felolvad vízben, 
s az oldat átszűrve, sósavval savitva, ha rezet teszünk 
bele, kék lesz.

Biharmegyc (Rézbánya); Salzburg (Rathausberg), 
Csehország (Schlackcnwald, Zinnwald); Szászhon (Eh- 
renfriedersdorf, Altenberg); Svédhon; Norvégia; Scotia.
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IV. Skutterudit-reiid. — Vegyjegy = RA3.
a) Skutteriidit-nem. — Szabályos.

Skutterudit (Hartkobaltkics) = CoAs3, kevés Fe, S. Ónfe- ■/ 
hér — ólomszürke. K = 6. T = G,7—6,8. Norvégia.

2. Kétszer kettes vegyek.

III. Ásványok, melyekben a persulphuret (R?S3) a 
hydrogencsoport elemeinek a kénvegye.

a) Linnaeit-nern. — Szabályos.
Linnaeit = CoS4-Co2S3, néha kevés Cu, Ni. — K = 5,5.

T = 4,8—5. Aczélszürke. Svédhon, Gneiszban Rézkeneggel. Po
roszhonban (Siegenit) = nickeltartalmú Linnaeit.

Ónban = CuS4-Fe2S3. Fémfényű, sárgás. K=4. T=4,02.
Guba.

ój Chalkopyrit-nevi. — Négyszöges. 
Chalkopyrit (Rézkéneg, Kupferkies).

p pNégyszöges, feles; —,---- -
226. ábra,- néha 2Pco 126° 11', 
oP, coP, eoPoo és Skalenoeder. A 
krystályok egyesen (olykor tor- 
zúlva) vagy csoportosan ; ikrek P ““G' 227*
szerint összenőve. 227. ábra. Leggyakrabban vaskosan 
hintve, és szőllőded alakban.

Néha elég jól hasad 2Pco irányban. Tör : kagylós, 
egyenetlen. K : 3,5—4; kissé rideg. Töm : 4,1—4,3. Fém
fény. Sárgarézszinü, gyakran futtatott. Karcza feketés, 
kissé fénylő.

Vegye Cu3S,Fe2S3; néha kevés Mn, SiO3. — F. e. 
zárt üvegcsőben pattogzik, olykor kevés kén lengül fel és 
és a maradék sötetebb vagy tarka lesz. Szénen mint 
Erubescit.

Selmccz, Szomolnok, Gölnitz, Szászka; Csehország 
(Schlackenwald); Szászhon (Freiberg); Anglia (Cornwall, 
Derbyshire); Svédhon.

Ez a legyakrabbi ércze a réznek, s belőle nyerik azt 
legnagyobbrészt; használják vitriolelőállításra is. Ilyen

12



178

vitriolos vizek a bányában is képzőpnek, a lóg és ncdvcs- 
só<T hatása következteben a S, Cu ós Fc-ra; ezeket cc- 
mentviznek nevezik. Ha vasat tesznek bele, felolvad s 
ugyanazon arányban rezet (Cementréz) ejt ki.

Pscudomorphok : Malachit, Covellin, Chryso
colla, Feketeréz, Rézfény, Vasoxyd.

Stannin (Zinnkies) = Cu2S (Sn"’S3,b'e2S3), néha Zn. Vaskos, 
szemcsés, hintett. Vasfekete. Cornwall. Erzgebirg, Sphalerit és 
Galenittel. Gyakran bronzkinézésű.

ej Sterjibergit-ncm. — Rhombos.
Sternbergit.

P(ʃ), oP(a), coPco. Középéi 118° 0', keresztmet
szet 119° 30'. 222. ábra.

A krystályok a véglap oP túlnyomósá- 
gánál fogva táblaalakúak.

-••ʃ Ikrek coP szerint összenőve. Halmaz
alakú és vaskos.222.

S = 30,0. Ag= 33,2. Fc = 36,0. — Barna, kékes, 
Hajtható, faragható. Papíron fog. Csehország. Szászhon. 
Stephanit- és Pyrargyrittal.

IV. Ásványok, melyekben a persulphuret (R‘SJ) az 
arsencsoport elemeinek a kénvegye.

a) Wolfsbergit-nem. — Rhombos.
Wolfsbergit (Rézdárdfény, Kupferantimonglanz).

Rhombos, coP, coP2; a krystályok laposak, végok 
rendesen törött; vaskosan hintve, apró szemű halma
zokban.

Jól hasad kis átló irányban, oP irányban roszul. l.or: 
kagylós — egyenes. K : 3,5. — Töm : 4,7. Olomsziirkc, 
vasfekete néha futtatott.

Vegye Cu8S,SbS3; kevés Fc, Pb. - Ritka. — Harz- 
hegység (Wolfsberg).

Tannenif (Kupferwisniuthglíuiz) = Cu^S-j- BrS3. Joliann- 
georgenstadt, Tannenbaum.
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Zinckenit.
Rhombos. Többnyire hatszögesféle össz- 

alaklatban. coP (á) 120° 39z, Poo (o) 150° 36z 
(Rose). 215. ábra. — A krystályok rovatosak. 
Vaskos, szálas szöveggel.

K : 3—3,5, meglehetősen lágy. Töm : 4,3. 
Aczél-ólomszürke, néha tarkára futtatva.

Vegye PbS, SbS’, kevés Cu, Ag, Fc. — Ritka. — 
Harzhegység (Wolfsberg).

215.

Berthierit.
Rendszere még nem ismeretes. Szálas szövegű hal- 

mázok, melyek több irányban érthetlenül hasadnak.
K : 2—3. Töm : 4—4,3. Fénye gyengébb mint az 

Antimonité. Sötét aczélszürke, sárgára, barnára, tarkára 
változó.

Vegye FeS,SbS3; kevés Zn, Mn. — F. c. szénen 
könnyen megolvad, füstöl, a szenet belepi, s végre fekete 
salak marad vissza, mely a mágnesre hat.

Aranyidka; Francziaország (Chazelles, Martouret. 
Quarcz-, Calcit-, Pyrittel); Szászhon (Briiunsdorf).

Használják Francziaországban antimon előállítására, 
mire azonban kevésbbé alkalmas mint az Antimonit.

b) Miaryyrit-nein. — Egyhajlású. AgS+Sb-S3.
Miargyrit.

C (a ferde szög) = 81° 36z. P 90° 53z, —P 95” 59z 
sat. A 236. ábrában <>P(a), —P(cZ), c^>-Pco (ó). ’/g-Pc^o), 
oo^co(r).

236.

a : b = 98° 24'
a : d = 109 16
b : d = 135 7
b : o = 129 50

Az összalaklatok eléggé bonyolódóttak, s saját ^né
zéssel bírnak, a mely egyszer pyramisos, másszor kurta 
oszlopos, vagy vastag-táblás. A krystályok egyenesen 

12*
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felnővék vagy csoportokban; vaskosan és hintve is szo
kott kiképződve lenni. K : 2—2,5. Töm : 5,3—5,4.

Vasfekete. Karcza sötét meggyszínü. Szászhon.

c) Plagionit-nem. — Egyhajlású. PbS +3/1Sb'S:l.
Plagionit.

C (a ferde szög) = 72° 28', P(o') 134° 30', - P(o) 
142° 3', — 2P(r) 120° 49', oP(c), coRoo(a), a 214. ábra 
ezen alakokat egyesíti.

o : o = 142° 3'
c : a= 107 32
c : o = 154 20
c : o'= 149 0 ’
c : r = 138 52

214.
Vastag táblás krystályokban. K : 2,5. Töm : 5,4. — 

Feketés szürke. ílarz.

d) Jamesonit-nem. — Rhombos.
Jamesonit (Bleischimmer).

Rhombos, ooP, coPco; krystályok ritkák, többnyire 
leveles halmazokban, melyek egy irányban (oP) igen jól 
hasadnak.

K: 2—2,5; lágy; Töm : 5,5—5,7. Aczél-ólomszürke. 
Vegye 3PbS,2SbS3; kevés Fe, Cu, Zn, Bi. — F. e. 

zárt csőben pattogzik és veres antimonkéneg lengül fel. 
Szénen könnyen olvad, füstöl, s csaknem egészen elillan. 
Szódával fémszemek mutatkoznak.

Aranyidka; Cornwall; Francziaország (Carcassone, 
Pontvieux); Brazília, Szibéria.

ej Heteromorphit-nem.
Heteroniorphit (Tollércz, Federerz, Plumosit).
Rendszere nem tudatik. Tüalakú halmazokban, néha 

vaskos, aprón szemcsés szöveggel.
K ; 1—3. Töm : 5,6—5,9. Sötétes ólomszürke, néha 

futtatva.
Vegye 2PbS,SbS3; kevés Fe, Cu, Zn. Gyertyánál 

megolvad.
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Selmecz; Harzhegység (Clausthal, Andreasberg) ; 
Sziiszhon (Frciberg).

Brongniardit = (2AgS4-2PbS)SbS3. Vaskos. Fénye mint 
a Bournonité. Mexikó.

Chivia<it = 2CuaS,3BiS3 + 4(2PbS,3BiS3). Vaskos. Ólom
szürke. Pyrit és Baryttal Peruban. — Hasonlít Bismutinhez.

f) Dufrénoysit-nem. — Szabályos.
Dufrcnoysit (Binnit, Descloizcaux) = 3Cu«S, AsSJ. Binnen- 

thal (Wallis) Dolomitjában.

(j) Pyrargyrit-nem. — Hatszöges. 
Pyrargyrit (Antimonveresezüstércz, Antimonsilber-

* blende, dunkles Rothgültigerz, Rothgülden).
Hatszöges R 108° 42' (Miller), —ViR» 137° 58 , oR, 

—2R, R3, coP2, ooR. Összesen nem kevesebb mint .48 
alak ismeretes ezen ásványon (Sella). Ikrek többféle tör
vény szerint. Vaskos, hintett, verődék.

Elég jól hasad R irányban. Tör : kagylós. K : 2— 
2,5, késnek könnyen enged. Töm: 5,í—5,9. Fém- és 
gyémántfény közt. Fckctés-sötétveres. Karcza cochenil- 
vercs.

Vegye 3AgS,SbS3. — F. e. zárt üvegben sötétve
res lengületet ad.

Selmecz, Körmöcz; Harzhegység (Andreasberg); 
Szászhon; Norvégia; Spanyolhon; Mexikó.

Proustit (Arscnveresezüstércz, Arsensilberblende, 
lichtes Rothgültigerz, Rothgülden).

Hatszöges, alakbeli tulajdonságokra az előbbivel 
csaknem egészen megegyezik. R 107° 50' (Miller).

K ; 2—2,5. Töm : 5,4—5,5. Gyémántfény. Világos 
veres, néha sötétlő. Karcza hajnalpiros, néha hajolva co- 
chenilveresbe.

Vegye 3AgS, AsS3. — F. c. zárt csőben vilagosb 
veres lengületet ad mint Pyrargyrit.

Csehország (Joachimsthal) ; Szászhon (Annaberg, 
Johanngeorgenstadt); Francziaország; Mcxico; Peru.
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Használják az előbbenit és ezt ezüstkiolvasztásra.
Pseudomorph : Pyrargyrit és Proustit alakjában : 

Argon tit.
h) Bournonlt-nem. — Rhombos.

Bournonit (Kerékércz, Radelerz, Schwarzspicssglaserz, 
Spiessglanzbleierz, Blcifahlerz).

Rhombos, oP(r), coP(d) 93” 40', co1?co(s), Poo(n) 
96° 13', coPeo(&), Pco(o) 92° 34', rovatos oszlopok, táb
lák. 216. ábra. Ikrek coP szerint összenőve. Szemcsés 
halmazokban ; vaskosan hintve.

d : d = 93° 40'
d : k = 136 50
o : r = 136 17 
o : k = 133 43 
n : r = 138 6
n : s == 131 54

Nem jól hasad kis-átló irányban; egyéb irányokban 
még úgy sem. Tör : egyenetlen — kagylós. K : 2,5—3. 
Kissé rideg. Töm : 5,7 —5,9. Nagyon fényes. Aczél-ólom- 
szürke, vas fekete.

Vegye 3(2PbS +Cu2S),SbS3; kevés Ni, (Jo, Fe, 
As. — F. e. pattogzik, könnyen megolvad, erősen füstöl, 
és végre egy fekete golyó marad vissza. Légsav feloldja 
részben, az oldat égkék; kénsav fehér üledéket képez 
benne.

Felsőbánya, Kapuik; Harzhegység (Clausthal, Neu- 
dorf); Cornwall; Frankhon (Alais, Pontgibaud); Dél- 
Amerika.

Használtatik ólom- és rézkiolvasztásra.
Boulangerit = 3PbS, SbS3. Toll-kinézésú tömeg; szemcsés; 

tömött. Ólomszürke. Francziaországban gyakori. Harz. Toskana.
Aikiníf (Nadelerz) = 3Cu2S,BS3 + 2(3PbS,BiS’). Tűs 

krystályok; vaskos. Ólomszürkc*. Szibéria, fehér Quarczban, Arany
nyal. Malachittal, Galenittal.

Wölchit (Anthnonkupferglanz) alighanem vegy- 
Z27>~~\| bomlásnak indult Bournonit. A krystályok rövid rhombos 
W 1 ; oszlopok, donnákkal és tompított oldalélekkel 217. ábra. 

l/.’z-j U A méretek eddig nem ismeretesek. — S, Sb, As, Pb, Cu, 
JJ i. Fe. Karinthia.

? Kobellit = S, Bi, Sb, Pb, Fe, Cu. Sugaros; lágy. 
217. Svédhon.
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i) Tetraëdrit-ncm, — Szabályos. 
Tctracdrit (Fakó-ércz, Fahlerz, Schwarzerz, Kupfer- 
Quccksilberfahlerz, Wciss-, Schwarz-, Graugültigerz).

A

0 n 202 ti i i u— , col),----- . Ikrek : két
2 2

Szabályos, feles : - -,
Tetraéder átnőve. A 225, ábra az Ezüstfakó- 
érçz (Polytelit, Weissgiltigerz) egyik összalak- 

909lata----- (Z), ooO(o). — Vaskos hintett; szö
veg szemcsés, tömött. 225.

Hasadás alig vehető észre, s ez O irányban. Tör : 
kagylós-egyenetlen. K : 3—4,5 kissé törékeny. Töm : 
4,5 —5,2. Aczélszürke — vasfekete. Karcza. szintolyan, 
néha barnás.

Vegye 4(Cu2,Ag,Fe,Zn,Hg) S,(Sb, As)S3, kevés 
Pb,Co. — F. c. szénen könnyen golyóvá olvad, füstöl és 
a szenet belepi.

Porács, Igló, Kapuik, Selmecz, Körmöcz, Urvölgy, 
Szomolnok, Zalathna; Tirol (Schwatz); Szászhon (Frei- 
berg); Harzhegység (Clausthal, Andrcasberg); Frankhon; 
Mexico; Chili.

Használják réz, ezüst és higany előállítására. 
Pseudomorphok : Chalkopyrit, Malachit, Azurit.
Tennantit (Kupferblende, Arsenfakóércz) = 7(CuiS,FeS)

2AsS3. Csak kristályosán észleltetett. Cornwall, Norvégia.

j) Gcokronit-nem, — Rhombos.
Geokronit ooP2, ooPœ, P.--4(5PbS.SbS3)+3(5PbS,AsSs). 

Svédhon, Toskána. A Spanyolországiban, Meredoról As nincs jelen.
Meiiegliinif. coPoo, coP 133° 27', oP, Pco 161° 1'. Hasad 

coPco és oP szerint, az előbbi tiszta. 4PbS,SbS3. Kísérői : Quarcz, 
Calcit, Galenit, Sphalerit és Chalkopyrit, melyekben a krystálykák 
néha benőve vannak ; olykor vaskos. Toskána (Bottino).

k) Polybasit-nem, — Hatszöges.
Polybasit (Eugenglanz).

Hatszöges, oP, coP, P117°0'; krystályok 
laposak, nélu; igen vékonyak. Vaskos hintett. 
221, ábra, ’ 221.
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oP irányban hasad, de nagyon roszúl. K : 2—3, lágy. 
Vasfekete; vékony táblái átnézve veresek.

Vegye 9(Ag, Cu2)S,(Sb, As)S3; kevés Fc,Zn.— 
F. c. zárt üvegcsőben igen hamar olvad, de néni ád lcn- 
gületet. Szénen szintén hamar olvad, serczeg, a szenet 
belepi s fémszemet ad, melynek fölülete a kihűlés alatt 
fekete lesz.

Ezüstbányákban, Selmccz, Körmöcz; Szászhon 
(Frciberg); Csehország (Joachimsthal) ; Harzhegység 
(Andrcasberg) ; Mexico.

Használják egyéb érezőkkel ezüst- és rézkiolvasz- 
tásra.

Pseudomorphok : Stephanit, Pyrit.

I) Stephanit-nem. — Rhombos.
Stephanit (Ridegüvegércz, Sprödglaserz, Melanglanz, 

Sprödglanzerz).
Rhombos, oP(s), cvP(o) 115° 39', ^Peo(p), P(P) 

középéi 104° 20', 2Poo(cZ) középéi 107° 48'; Aragonittal 
hasonalakú táblák vagy rövid oszlopok. 220. ábra. Ikrek: 
ooP szerint összenőve. Halmazok; vaskos, hintett.

o = 115° 39'
P = 130 16
o = 142 10
p = 143 54

v ,p = 122 10
220.

2Pco doma és kis átló irányban hasad de roszúl. 
Tör : egyenetlen — kagylós. K. : 2—2,5; lágy. Töm : 
6,2—6,3. Vasfekete.

Vegye 6AgS,SbS3; kevés Fe, Cu/As. - F. c. zárt 
üvegcsőben pattogzik, megolvad s részben fellcngül. Sze
nén könnyen olvad, verődéket — s hosszabb időre ezüst
szemet ad.

Ezüstbányákban. Selmccz, Körmöcz; Csehország 
(Joachimsthal, Przibram, Ratieborzitz); Szászhon (Frei- 
berg, Schnccberg, Johanngeorgenstadt); Harzhegység 
(Andrcasberg); Mexico; Peru.

Egyike a legjobb ezüstérczcknek.
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m) Frcieslebenit-nem. — Egy hajlású. 
Frcicslebeiiit (Kákásüvegércz, Schilfglaserz). ,. 
Egyhajlású, C (a ferde szög) 87° 46'; coP(?n) 119ü 

12', -Peo(æ) 31° 41' (Miller). 223. ábra. Az összalaklat 
bonyolódott; a krystályok kákakinózcsü, rovatos oszlo
pok; vaskos hintett.

223. c : w = 118 21

c :: a = 87° 46-
m : ni = 60 48
k : k= 99 8
x : c = 123 55
x : a = 148 19
c : u = 155 8
C : v = 125 43

ooP irányban jól hasad. K : 2—2,5; kevéssé rideg. 
Töm : 6—6,4. Aczél-ólomszürke.

Vegye 3(Pb, Ag)S,SbS3; kevés Fc, Cu. — F. c. szé
nen füstöl, verődéket s végre fémszemet ad.

Ezüstbányákban jő elő, de ritkán. Kapuik, Felső
bánya; Szászhon (Frciberg); Csehország : Katicborzitz. 
Przibram (jegeezekben).

V. Ásványok, a melyekben a persulphuret (R*S5) az 
arsencsoport elemeinek a kénvegye.

En/irgit. Rhombos. 3CusS,AsS\ kevés Sb, Zn, Ag. Vasfe
kete. Mátra; Peru, krystályos mészkőben Tonnántittal.

Xanthokon (Rittingerit, Feuerblcndc). Hatszöges. 3Agb. 
AsS5 + 2(3AgS,AsS3). K : 2. Sötétveres — barna, a krystályszélek 
keresztülnézve sárgák. Karcza sárga. Frciberg, Stephanittal.

?Wittichit = 3CuiS,BiS3, kevés Fe. — K : 3,5. Szürke. 
Baden, a kobaltbányákban.

111. Clilor-, Broni- és Jod-vcgyck.

I. Kaloinel-rend. — R2(Cl,Br,J).
Kaloinel (Quecksilberlxornerz, Chlormercur, Chlorqucck- 

silber).
Négyszöges, P, ooPcq; krystályok igen aprók; kér

ges halmazok. K : 1—2; lágy. Töm : 6,4. Gyémántfény. 
Sárgásfehér — szürke. — Karcza fehér.
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llg'Cl. — F.e. zárt üvegcsőben fehér lengületct ad. 
Szénen elillan s fehér verődéket képez. Porát kálioldat 
feketére változtatja.

Higanybányákban ritkán. Csehország (Horzovitz); 
Bajorhon (Moschellandberg); Krain (Idria); Spanyolhon.

II. Chlornátrium-rend. — R(Cl,Br,J).
a) Chlornátriumnem. — Szabályos.

Kö-só (Chlornátrium j Steinsalz, Kochsalz, Scesalz).
Szabályos, coOc^. Szemcsés, szálas halmazok. Vas

kos, hintett.
Igen jól hasad coOoo irányban. Tör : kagylós. K : 2. 

Töm: 2,1—2,2. Üvegfény. Színtelen, veres, sárga, szürke, 
ritkábban kék, zöld. Tisztán sós izü.

NaCl, kevés MgO, CaO, SO3, HO, SiO3. —, F. e. 
szénen többnyire pattogzik, megolvad, a szénbe húzódik 
s tovább fúva fehér verődéket képez. Platinahuzalon a 
lángot erősen vereslő sárgára festi.

Nagyon el van terjedve s vagy rétegeket képez mint 
kősó, vagy kivirágzásokat (Ázsia, Afrika, Chili, Califor- 
nia sivatagjain) vagy lengületet (vulkánok nyilasán), 
vagy oldatot a tenger- és forrásvizekben. Marmaros, Só
vár, Erdély; Wieliczka sat.

Használják étkek fűszerezésére, eltartására.; gazdá- 
szatban sózásra; gyárakban sósav-, glaubersó-, salmiak 
sat. előállítására, szappanfőzésnél, kohászatnál sat.

Pseu dóm orpho k : Anhydrit, Gypsz, Polyhalit; 
továbbá Cölestin, Dolomit, Quarcz, Hämatit, Pyrit.

Szalmiak (Salmiak).
Szabályos, O és 303. Csepkövcs, kérges, halmazok; 

ki virágzás. Kissé hasad O irányban. K : 1,5—2. l öm : 
1,5. Üvegfény. Fehér, sárgás, szürke. Ize csípősen sós.

NII’Cl; kevés Fe, Al. — F. e. zárt üvegcsőben szó
dával erős ammonszagot ad. Szénen elillan.

Vulkánok nyílásain, kiégett barnaszéntelepck köze
lében (in Brandfeldern).



187

Kemriçyrit (Chlorezüst, Chlorsilber, feilberhoi nciz, 
Hornsilber, Buttermilcherz).

Szabályos, ooOco; krystalyok igen aprók; kérges 
halmazok; vaskos, hintett. , ~ ~

Tör : kagylós. K : 1—1,5; faragható. Lom : 0,0— 
5,6. Zsíros-gyémántfény. Szürke, barna. Áttetsző. ,

AgCl; kevés Fc. Gyertyánál megolvad. — F. c. szé
nen igen könnyen golyóvá olvad, szódával azonnal ezüst
szemet ad. ... ,

Ezüstbányák felső részében. Chiliben közönséges 
éreze az ezüstnek; Peru- és Mexikóban is sok van.

Európában ritka. Lelhelyci : Ausztria (Annaberg); 
Csehország (Joachimsthal): Szászhon (Johanngeorgen- 
stadt); Harzhegység (Andrcasberg); Norvégia; Szibéria.

Sylvin = KC1. A Vezúv Fumaroláinak terményei között.
Einholit = Ag (Cl,Br). Zöld. K . 1 1,5. Chili, Mexikó,
llromargyrit = AgBr. Sárga, zöld. K : 1—2. Faragható.

MCXlkpercylit, kék koczkák. (Cu,Pb)Cl, (Cu.Pb)O, HO. Mexikó, 
La Sonora, vasoxyd festette Quarczban, Aranynyal.

b) Jodargyrit-nem. — Hatszöges.
Jodargyrif = AgJ. Sárga, faragható. Lágy. Vékony ereket 

képez Steatitban. Mexikó, Chili, Spanyolhon.

c) Cótunnit-nem. — Rhombos.
Cotiinnit = PbCl. Fehér. K : 1—2. Vezúv kráterjében.

IV. Fluorvegyek.

1. Kettes vegyek,
Fluorit (Folpát, Flussspath, Fluss).

Szabályos, coOco, O, coO, coOn, 402. Ikrek: 2 
I-Icxacder átnőve; szemcsés és szálas szöveggel vaskosan; 
tömött, földes.

Jól hasad 0 irányban. K : 4; rideg. Töm : 3,1. Sa
játságos nedves üvegfény. Színtelen es egesz színsorozat
ban : sokféle sárga, zöld, kék., veres, fekete.

CaF; kevés CaO,PO\ Cl és néha szerves anyag. — 
F. e. zárt üvegcsőben pattogzik s kihűlés alatt sötét he-
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Íven villogást látni rajta. — Platinacsipeszben golyóvá 
olvad és a külső lángot veresre festi. Szódával szénen 
vagy platinalemezen összeolvad; a gyöngy átlátszó, míg 
forró; kihűlés alatt zavaros. Porát sósav feloldja.

Ércz-erekben legtöbbször jön elő Baryt társaságá
ban. Találtatik dolomitben és cannel-coalban is.

Moldava, Kapnik; Anglia (Derbyshirc, Cumberland); 
Szászhon (Gersdorf, Marienberg, Annaberg); Észak- 
Amerika.

Használják Angliában dísztárgyak készítésére. Ko
hászatban a kovasavas érczekkel keverik s ezek így kön
nyebben olvadnak. Belőle állíttatik elő az üvegétetesre 
szükséges folsav sat.

Pscudomorphok : Calcit, Quarcz, Limonit, Hä- 
matit, Psilomelan, Calamin, Smithsonit, Cerussit, Litho- 
marga.

Yttrocerif=Ca, Ce,Y,F. Vaskos, szemcsés, földes. Svédhon.
Fluocerit = Cc, F, 110. Vaskos. Sárga Fimbo, Fahlun 

mellett. , , ~Fluellit = Ál, F. Rhombos. Fehér, átlátszó. Cornwall, Quar- 
ezon Uranittal és Wavelittal. — Igen ritka.

2. Kétszer kettes vegyek.
Kryolit (= Jégkő, Eisstein).

Rendszere nem bizonyos (rhombos vagy négyszöges). 
Vastag, héjjas, szemcsés halmazokban; melyek oP irány
ban jó”, más két ellenkező irányban nem oly jól hasadnak.

K: 2,5; rideg. Töm : 2,9-3. Üvegfény; oP gyöngy
fényű. Hófehér, néha barnás. Áttetsző, vizbe téve még 
áttetszőbb lesz.

3NaF + APF3. — Gyertyánál megolvad, innét neve. 
— F. e. előbb igen könnyen megolvad, aztán csípős füst 
illan el, végre fehér timföld marad vissza, mely kobaltol
dattal kék szint vesz fel.

GrÖnland nyugoti részén ólom- és vaskéncg társa
ságában. Egy kevés Uralon (Miask). — Aluminium gyári 
előállítására használják.

Chiolith. Rhombos. NaF és APF3 . Hasonlít Kryolithoz. 
K : 4. T : 2,72. Hófehér; kissé zsírfényú; áttetsző. Miask, Gránit
ban Fluorit, Topáz, Phenakit és Kryolit társaságában.
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V. Oxygenvcgyek.

1. Oxydolc.
A) Hydrogencsoport elemeinek oxydjai.

a) Viztelen oxydók.
I. Szabályosak.

Cuprit (Veresrézércz, Rothkupfererz, Zicgelerz).
Szabályos, O, coO, ocOco; rendesen fennőtt cso

portok. Vaskos, hintett; szöveg szemcsés, tömött.
Elég jól hasad 0 irányban. Tör : kagylós — egye

netlen. K : 3,5—4; rideg. Töm : 5,9. Fémes gyémánt
fény — földes. Cochenilvercs, néha szürkébe hajló. 
Karcza barnaveres. . r

Cu’O; néha vassal keverve mint Téglaércz (Ziegel- 
erz). — F. c. platinacsipeszben a lángot zöldre — és 
sósavba mártva kékre festi. Szénen rézszemet ad, mely
nek fölületc fekete.

Moldova, Oravicza; Frankhon (Chessy); Nyugot- 
India (Cuba); Anglia (Cornwall); Poroszhon (Rheinbrei- 
tenbach); Szibéria; Délaustrália. , ,

Egyike a legjobb érezőknek, melyekből rezet állíta
nak elő.

Pscudomorphok : Termés Réz, Malachit, Azunt, 
Chrysocolla, Limonit.
Spinéit (Rubinspinell, Rubin-Balais,]Rubicellc, Alman- 
din, Ceylonit, Candit, Plconast, Automolit vagy Gahnit,

Dysluit, Hercinit, Kreittonit, Chlorospinell).
Szabályos, O, coO és 303. Ikrek O sze

rint Összenőve. 168. ábra. Többnyire egyes 
krystályok.

Nem jól hasad O irányban. Tör : kagy
lós. K : 8. Töm : 3,5—4,9 (a veresé 3,5). —
Üvegfény. Veres sokféle árnyazatban, kék, 168. 
zöld, sárga, barna, fekete, ritkán fehér és színtelen. Kar
cza fehér. Áttetsző — sötét.

(Mg,Fe,Ca,Zn,Mn)O,AFO3; kevés Cr2O3,Fe2O3, 
CuOjSiO3. — F. e. magában nem olvad meg. Phosphorsó
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tiszta üveggé olvasztja, mely melegen verescs, kihűlve 
zöld. Savak nem hatnak reá.

A veres Spinell mint drágakő már rég óta ismeretes, 
de azt színe után a Rubinhoz (Korund) számították, innét 
az Összetett nevek : Rubin-spinell — élénk sötétveres, 
ez a legbecsesb; Rubin-balais = rózsaszínű; Rubiceilc 
= narancsszínű ; Alniandiii-nibin = violaszinű; Ceylo
nit = sötétzöld Octacderek. A veres és zöld Spin öllek a 
legrégibb kőzetekben (Gránit, Gneisz) és főleg ezek por
ladókéban, kavicsban homokban jönnek elő keleten (Cey
lon, Siam, Pegu); a kékek szemcsés mészben Svédhon
ban (Aker, Südermannland).

Pleonast = Candit = fekete Octaöderek, vagy 
Dodekaéderek vulkáni kőzetekben : Ceylon (Candia); 
Tirol (Fassathal); Selmccz (Hodrics); Ncw-York (Amiti 
táján serpentin és szemcsés mészben egy krystály 49 font).

Autoinolit vagy Galinit=Zinkspinell (ZnO,APO3) 
Svédhon.

Dysluit (Zn,Mn)O, (Al,Fc) O3. Észak-Amerika 
(New-Jersey).

llercinit = Vasspinell (FcO,Al?O3). Csehország 
(Böhmerwald).

Kreittonit = fekete Zinkvasspinell (Zn,Fc) O, (Al, 
Fc)?O3. Bajor hon.

Chlorospinell = fűzöld MgO, (Al, Fc)'O3. Ural 
(Slatoust).

Pscudomorphok : Serpentin, Völcknerit.
Martit.

Szabályos O. Hasadás tökéletlen. Tör : kagylós. 
K : 6. Töm : 4,8. Gyengén fémfényű. Vasfekete. Karcza 
barna. Nem hat mágnesre.

Fc?O3; dimorph Hämatittal.
New-York (Monroe) Amphibol, Foldpát es Quarcz- 

ban mint zárvány; Frankhon (Puy de Döme); Brazília; 
Peru.

Magnetit (Magnesvasércz, Magneteisenerz, Magnet- 
ciscnstcin).

Szabályos, O és e«O leginkább; coOoo, 202, 20 
néha. Ikrek O szerint, összenőve. Krystályok benn vagy
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fcnnöttck, amazok egyesen, ezek csoportban; vaskos, hin
tett, por (mágnes-vaspor).

Néha jól, néha roszúl hasad 0 szerint, lor: kagylós 
— egyenetlen. ív : 5,5—6,5, rideg. Löm : 4,9 5,2. Eiös
_  <rvenire fémfény. Vasfckctc. Ivarcza fekete. Magnesie, 
főleg a mállásnak indult, erősen hat (képezi a természetes 
mágneskövet). ,, -r, ,

FcO, Fc''O3; kevés MnO, MgO, CuO. — 1'. c. sze
nén barna lesz , s elveszti hatását mágnesre, de meg nem 
olvad. Platinahuzalon a boraxgyöngyöt külső lángban 
veresre festi melegen, kihűlve sárgára; belső lángban 
zöldre. Meleg sósav lassan felolvasztja Cl fejlődés nélkül; 
légsav nem. , , , . ,

Egyes krystályok némely sziklafajban (chloritpala, 
serpentm, gránit, syenit, hasalt s néha mész), sokszor 
önálló nagy tömegek.

Dognacska, Kézbánya; Svedhon (bahlun, laberg, 
Danncmőrra); Lappland (Kürunavara, Gelivara); Styria 
(lvraubat); Tirol (Greiner, Virgen). A legerősebb mág
nesek Szibéria, Harzhegység- és Elba szigetről jönnek.

A legbccsesb vasérczek egyike.

Franklinit.
Szabályos O, coO. A krystályok kopottak, egyesen 

benn, vagy csoportosan fcnnöttck; vaskos, hintett; szö
veg szemcsés tömött.

Roszúl hasad 0 irányban. Tör : kagylós — egyenet
len. K : 5,5—6,5; rideg. Töm : 5,0. Fémfény. Vasfekete. 
Karcza sötétbarna.

(Fc,Zn,Mn)O, (Fe,Mn) ’O3; kevés HO, AFO3,SiO3. 
— F. c. szénen magában nem változik. Platinahuzalon a 
boraxgyöngyöt violaszinre festi. Sósavban felolvad, és 
Cl fejlődik.

Észak-Amerika (New-Jersey), hol mint vasérczct es 
porát valami sötét festéknek használják.

Chroinit (Chromvasércz, Chromciscnerz, Chromciscn- 
stein, Eisenchrom, Fér chromaté).

Szabályos, (); rendesen vaskos, hintett; szöveg 
szemcsés, tömött.
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Roszúl hasad O irányban. Tör : egyenetlen — kagy
lós. K : 5,5; rideg. Töm : 4,3—4,5. Gyenge fémfény, 
zsirfénybe hajolva. Barnás fekete. Karcza barna.

(Fc,Mg)O,(Cr,Al)2O3; kevés SiO3,MnO,NiO,CaO. 
— F. e. szénen magában nem változik. Platinahuzalon 
borax felolvasztja, a gyöngy kihűlve szép zöld. Savak 
igen keveset hatnak reá.

Styria (Kraubat); Csehország; Szilésia (Grcchan); 
Bánság (Dunai szorosban);, Frankhon (Gassin); Norvé
gia; Szibéria; Kis-Azsia; Észak-Amerika.

Fontos a chromfestékek előállítására.

Uranin (Uránszurokércz, Uranpecherz, Pecherz, Pech- 
uran, Nasturan, Pittinerz).

Szabályos; krystályok igen ritkák. Szőlőded; vas
kos, hintett; szöveg szemcsés, szálas, görbén liéjjas.

Tői' : kagylós, egyenetlen, egyenes. K : 3—4. Töm: 
6,4—8. Zsirfény. Sötétszürke, barna, vereses.

UO,Ü2O3 (?); kevés FeO,Fe2O3, PbO, SiO3, MnO, 
MnaO3, HO, CaO, CO2, NaO, PbS, Bi, Cu, Sb, As, NbO2, 
Co, F, P. — F. e. szénen magában nem változik. Platina
huzalon boraxxal oly gyöngyöket ad mint a Magnctit. 
Sósav nem — meleg légsav könnyen felolvasztja. .

Rézbánya; Csehország (Joachimsthal, Przibram); 
Szászhon (Johanngeorgenstadt, Wiesenthal, Marienberg, 
Annabei'g); Cornwall; Törökhon (Adrianopel).

Használják porcellán- és zománcz-fcstésre ; kisebb 
hőfoknál sárga — nagyobbnál fekete szint ad.

Periklas = MgO, kevés FeO-al. Szürke — sötétzöld. K : 6 
(közel). Áttetsző, átlátszó. M. Somma, Dolomitban elhintve.

Iserin = 3 (FeO, SiO2) + Fe2O3 kevés Mn, Mg. Ilmeníthez 
közel áll. Csehország. Rajnavidék. Aetna. Bazaltban. (Iserin rész
ben Ilmenit.) .

Irit = RO,R2O3. (ír, Os, Fe, Cr, 0). Ural, Platina-, Iridos-

Melakonit (Kupferschwiirze) = CuO. K : 3. T : 5,9—5,3. 
Vaskos. Laké superior.

Óiomocker (Termés gélét, Glütte) = PbO. Vaskos, pikke
lyes. Baden, Quarczban. Mexikó, vulkáni termények között.

Guinmiércz, amorph. U2O3, IIO, kev’és CaO, P0\ SiO , 
Mn2O8, As. Veressárga. K : 2,5—3. T : 3,9—4,2. Szászlion, Joliann- 
georgenstadt, Csehország.
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II. Négy szögesek.
Kassiteril (Ónkő, Ónércz, Zinnstein, Zinnerz, Woodtin, 

Streamtin, Holzzinn, Seifenzinn).
Négy szöges; P, ooP, coPco, Poo; a krystályok ben- 

nőttek egyesen, vagy fennőttek csoportban. Ikrek gyak- 
rabbak mint az egyes krystályok; az egyének Poo lapon 
vannak egymáson nőve. Vaskos, hintett; szövege szem
csés, ritkán rostos (Holzzinn, Woodtin); olykor kavics 
közt kis darabokban (Seifenzinn, Streamtin).

Nem jól hasad coP és coPco irányban. Tör : egye
netlen, kissé kagylós. K : 6— 7; rideg. Töm : 6,3—7.1. 
Gyémánt — zsirfény; a krystályok rendesen fényesek. 
Barna, fekete; néha veres, szürke, fehér vagy sárga.

SnO2; kevés TaO3, Fe2O3, Mn'O3, SiO3. — F. e. ma
gában nem, cyankáliummal igen könnyen sziliül, a fém
golyó lemezithető. Savak nem hatnak reá.

Csehország (Schlackenwald, Zinnwald); Szászhon 
(Ehrenfricdersdorf, Altcnberg); Cornwall; Kelet-lndia 
(Malakka); Mcxico; Egyesült Státusok ; Ceylon.

Ez az egyetlen ásvány, melyből ónt olvasztanak. »
Rutil (Nigrin, Gallicinit, Crispit, Sagenit).

Négyszöges; coP, eoPco, P. A krystályok oszlop-, 
tű-, haj’idomúak, fenn- vagy bennőttek. Ncm-cgyközes 
tengelyű ikrek Poo lapon egymásra nőve gyakoriak. Az 
ikerképződés ismétlése által a vékony krystálykák olykor 
háló-alakot vesznek fel (Sagenit). Vaskos, hintett; szö
veg szemcsés.

Jól hasad coP és eoPeo szerint. Tör : egyenetlen 
— kissé kagylós. K: 6 — 6,5; rideg. Töm : 4,2. Fémes 
gyémántfény. Többféle veres ; néha fekete (Nigrin). Kar- 
cza sárgásbarna.

TiO2; kevés Fe2O3, Mn2O3, SiO3. (Trimorph Ana- 
tas- és Brookittal). — F. c. szénen magában nem vál
tozik. Platinahuzalon boraxxal a' külső lángban tiszta 
gyöngygyé olvad, mely a kihűlés után zománezfehér; a 
belsőbeu (megszakasztva fúván) kék. Savak nem bántják.

Többnyire Quarczba, Földpátba, néha Hämatitba 
bennŐve, olykor kavics közt. Gömörmegye (Rőcze); Er
dély (Oláhpián : Nigrin); Tirol (Stubaythal); Karinthia 

1 aSzabó Józ*. Aavanytan.
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(Saualpe) ; Csehország (Malonitz) : Sveicz (Sz. Gotthardt) ; 
Norvégia (Snaruin, Arendal); Brazília; Észak-Amerika.

Használják sárga festéknek porczellángyárakban és 
a mesterséges fogak színezésénél.

Anatas (Oisanit, Octahedrit stb.).
Né(ryszöges; P, oP. Egyes apró íennőtt krystalx ok

ban. Jól°hasad P és oP szerint. K : 5,5—6; rideg. Töm: 
3,9. Fémes gyémántfény. Többféle barna; néha sötétkék, 
veres, sárga, ritkán színtelen. Karcza színtelen.

TiO'; kevés Fc'O3, SnO’. (TriinorphButil- és Broo- 
kittal.) — F. e. mint Butil. t

Erekben Quarcz, Álhit, Hiünatit sat. kíséretében. 
Kevés Selmeczen; Salzburgban (Banics). Ncvezctesb lei
helyek : Frankhon (Bourg d’Oisans); Sveicz (Sz. Gott- 
hard); Bajorhon (Fichtelgebirg); Norvégia; Brazília.

Hausiuannit (schwarzer Braunstein).
Né"yszöges ; P, '/3P. Krystályok csoportosak. Ikrek 

nem ritkák hajolt tengelylyel Peo lap szerint egymáshoz 
nőve. Vaskos; szöveg szemcsés. , . ....

Elé" jól hasad oP irányban, kevésbbe tisztán i es 
Pco szerint. K : 5-5,5. Töm : 4,7. Tökéletlen fémfény. 
Barnás fekete. Karcza vercsbarna.

MnO, Mn-O3; kevés BaO, SiO3, HO. — F. e. szé
nen macában nem változik. Platinahuzalon boraxxal yio- 
laszin oyöno-yöt ad. Platinalemezen szódával külső láng
ban zöld lesz. Meleg sósav Cl fejlődés mellett feloldja

Thüringia (Oehrcnstock); Harzhegység (Heteid); 
Frankhon (Frammont). — Bitka.

Braunit (Hartbraunstein, Marcelin).
Négyszöges; P, oP. A krystályok aprók, csoporto

sak; mérőtök közel áll a szabályos Octaöderéhez. Vaskos.
Jól hasad P irányban. K : 6—6,5 ; rideg. Töm : 4,t> — 

4,9.-Tökéletlen fémfény. Barnás fekete.Karcza hasoiilo.
Mn2O3; kevés Fe2O3, BaO, MgO, CaO, HO, SiO • 

_ J?, e. és sósavval mint Hausmannit.
Mén- ritkább mint az előbbi. Piemont (St. Marcel) ; 

Thüringia (Oehrenstock, Eglersberg, Friedrichsroda) ; 
Mansfeldség (Leimbach).
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III. Hatszögesek.
Zinkit (Vereshorgércz, Rothzinkerz, Zinkoxyd).
Hatszöges. Eddig csak vaskosan és hintve ismere

tes. — Szöveg durván szemcsés, vastag héjjas.
Igen jól hasad oP és coP irányban. K : 4—4,5; 

rideg. Töm : 5,4. Tökéletlen gyémántfény. Vér-jáczint- 
vercs. Karcza narancssárga. Légen fehér kéreggel húzó
dik be ZnO,CO2.

ZnO; kevés Mn2O3, MnO, Fe2O3. — F. e. szénen 
magában nem változik; szódával verődök képződik(ZnO), 
mely melegen sárga, kihűlve fehér. Platinahuzalon bo- 
raxxal violaszinü gyöngyöt ad. Savak felolvasztják.

Franklinittel és Calcittel Észak-Amerikában (Stir- 
ling Still).

Víz (hó, jég, gőz. Wasser, Schnee, Eis, Dampf).
Hatszöges; megfagyva mint hó; rendesen hat sugá- 

ros csoportokban, de melyek igen sokfélekép módosúlvák. 
Növényalakú halmazokban az ablakokon. Golyókban mint 
jégeső. Csapokban mint cscpjég. Szemcsés szöveggel mint 
a jegesek (glaciers, Gletscher) tömege.

Az északi sarkok felé mint réteg kő- vagy földdel 
váltakozva. Végre tömött, mint a megfagyott folyó- vagy 
tengervíz. A hőfok 0—100° foka közt csöpes; 100° felül 
gőzzé válik egész mennyisége; ellenben csekélyebb mér
tékben vízgőz mind a csöpcs víznek mind a jégnek felüle
téről a körlégbe folytonosan megy át.

Töm : 1; +4° hőfoknál, s egységül szolgál a többi 
ásványok tömöttsége meghatározásánál. Sem szinc. sem 
szaga, sem ize.

HO; azonban ez csak a tiszta vízről áll; a termé
szetben sok idegen részt tart feloldva, nevezetesen : mész, 
magnesia, szóda, káli s vasnak szénsavas, kénsavas, ko
vasavas vagy chlorsóit, néha S,Zn, As, Pb, Sn sat. nyo
mait sat.

Tiszta víz a körlégből esik le mint harmat, köd, cső, 
hó, jég és meggyül elébb forrásokban, aztán patakokban, 
folyókban, tavakban s végre a tengerben. Útjában veszi 
fel az idegen részeket s ezek szerint lehet, különféle ize, 

13*
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szaga és színe. Legkevesebb idegen anyag van a folyók
ban , több a kútvízben, s hozzá hasonló forrásokban, még 
több a tengerben, legtöbb az úgynevezett ásványvizek
ben, mik nem egyebek, mint a vízben olvadó különféle 
ásványt tartalmazó források.

Korund (Rubin, Saphir, Demantspath, Smirgel).
Hatszöges; R (P) 86° 4' (Kokscharow). ooP2 (s), 

oR(o), 1 nP2<7-), 73P2(6), 4P2(Z) és 9P2(t). Krystályok 
Pyramis, Oszlop vagy Rhomboeder-alakúak, bennöve. 
vagy szabadon kavics közt. Vaskos; szövege szemcsés. 
Ikrek R lap szerint összenőve. 21—26. ábra.

20.

23.

z y

L—J
21. ábra. R, oR; 

\ o : P = 122” 26'. 
\ 22. ábra. %P2;

* középéi 122° 22'.
23. ábra. 4P2, 

oR, R. Z középéle 
159” 12' ; l : o -= 
100° 24'.

24. ábra. 9P2, 
4P2, <3P2,oR,R; 
a 9P2 középéle 
170° 40'.

25. ábra. coP2. 
oR, %P2, R.

26. ábra. ooP2, 
%P2,SP2,-2R.

Néha jól hasad oR és R irányban. Tör : kagylós, 
egyenetlen. K : 9. Töm : 3,9—4,1. Üvegfény, néha oR 
lapon gyöngyfény. — Kék, veres, sárga, barna, zöld, 
szürke, fehér. — Átlátszó — zavaros.

A1VO3 (isomorph Fe2O3, Cr2O3-al); kevés Fc'O3, 
CaO, SiO3, HO, — F. e. magában és szódával nem vál
tozik. Borax felolvasztja. Finom porban kobaltfolyadék
kal megcsöppcntvc és izzítva szép kék lesz. Savak nem 
hatnak reá. Kettőd kénsavas kálival könnyen mcgömlik, 
s aztán felolvad vízben is.



197

A Korundok közt vannak átlátszók és nem-átlátszók. 
Az átlátszók különféle név alatt fordulnak elő az ékszer
kereskedésben :
pirosak = keleti rubin; azúrkék = keleti zaphir;
búzavirágkék = indigó zaphir; víztiszta = fehér zaphir; 
violaszinű = keleti amethyst, — Ezek rendesen Kelet- 
Indiából (Pegu) és Ceylonból jönnek; igen aprókat ta
lálni Csehországban is (Bilin, Merowitz).

A nem-átlátszó zöld és szürke féleségek neve külö
nösen Korund, a barnáké Gyémántpát; végre egy 
szemcsés szövegű vaskos féleség neve Smirgel, mely 
tulajdonkép sok Korund és kevés Magnetit meg Hämatit- 
ból áll.

A Korund lelhelyei : Kelet-India (Ava) ; Cliina(Can- 
ton); Sz. Gotthard (dolomitben): Picmont. — Gyémánt- 
páté : Svédhon (Gelivara): Kelet-India. — Smirgelé 
(szemcsés mészben) : Görögország (Naxos); Kis-Ázsía; 
Szászhon (Ochsenkopf) ; Australia.

Az átlátszó Korundok Gyémánt után a lcgbecsesb 
ékkövek. Volt eset, hogy tiszta Rubinok drágábban kel
tek el mint egy hason nagyságú jó Gyémánt. — Rubin 
után a legnagyobb becsben a Zaphir áll ; némely Zaphir 
gömbölyűre köszörülve a forgatásnál egy fehér 6 sugarú 
fényt lövell, ennek neve különösen Asteria vagy csillagos 
Zaphir. A többi átlátszó Kor undokát vagy csekélyebb 
értékű ékköveknek vagy óraserpenyőknek — a nemát
látszókat porrá zúzva csiszolásra használják.

Pseudomorphok : Quarcz. vagy elváltozik Dias- 
porrá.

Hämatit (Veresvasércz, Rotheisenerz, Rotheisenstein, 
Eisenglanz, Blutstein, rother Glaskopf, Eisenglimmer, 

Eisenrahm, Fér oligiste).
Hatszöges; R (P) 86° (Kokscharow), 4/3P2 (n), 

1 iR(s) 143, — l/2R> —2R, oR(o); a krystályok laposak, 
Pyramis vagy Rhombocder-alakuak. A 208, és 209, ábra 
két gyakoribb összalaklata. — Egyközes tengelyű ikrek 
átnőve. Szőlődcd, csepkövcs, kérges, pikkelyes halmazok. 
Vaskos. Szöveg : rostos, szemcsés, tömött.
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P : P = 94° 0' cs 86°
P : o = 122 28
P : s = 143 54
P : n = 154 0
n : n = 128 0
n : n'= 122 24
s: s = 142 58

Ritkán hasad jól R vagy oR irányban. Tör : egye
netlen — kissé kagylós. K : 5,5—6,5; rideg. Töm : 4,5 — 
5,3. Fémfény. Nagyon fényes — fénytelen. Vasfekete — 
sötét aczélszürke ; ha földes, veres. Karcza megypiros — 
veresbarna. Néha hat gyengén mágnesre.

Fe’O3, kevés TiO2, SiO3, CrO3. - F. c. magában 
szénen a külső lángban nem változik. Platinahuzalon bo- 
raxxal melegen veres, kihűlve sárga gyöngyöt ad a külső, 
zöldet a belső lángban. Savak lassan olvasztják fel.

Különösen a krystályos, fémfényü s vasfekete fele
ségeket Vasfénynek (Eisenglanz) szokás nevezni; eh
hez tartozik a Vascsillám (Eisenglimmer), mely héjjas 
pikkelyekből— és a Vasföl (Eisenrahm), mely csak po
rából áll a pikkelyeknek; fénye gyengébb, meggyszinü, 
erősen fog és tapintata sikamlós. A Vasfény krystályos 
sziklákban és lávakihányások közt találtatik. Elba szi
get*); Frankhon(Framont); Svcicz(Sz.Gotthard); Svéd
hon (sok helyen); Szászhon (Altenberg); Vezúv; Aetna.

A nem fémfényü rostos s pikkelyes halmazokat úgy 
szintén a földes féleségeket különösen Veres vaserez
nek mondják. Ide tartoznak a rostos szövegű veséded 
csepköves halmazok (Glaskopf vagy Glatzkopt); a tömött 
és földes = Vére sva socker, az agyaggal kevert = 
Veresagyagvasércz (rother Thoneisenstein), melynek 
egy félesége az u. n. Röthel (miből a veres plajbász ké
szül). Ezek vagy erekben vagy telepekben, vagy másod
kori fekhelyen jönnek elő. Szcpcsmcgyc (több helyen), 
Gomör, Rézbánya sat. Csehország; Ausztria(Rcichenau); 
Styria (Neuberg); Karinthia; Tirol; Voralberg sat. El
terjedt ásvány.

Használják mint igen jó érczct vas kiolvasztásra. 
Pseudomorphok : Limonit, Magnetit, Pyrit, 

Chalybit.

•) Insula inexhaustis chalvbdum generosa metallis. — Ovid.
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Ilmenit (Titanvas, Titancisen, Titaneisenerz, Kibdelo- 
phan, Iserin, Crichtonit, Washingtonit, Menakanit).

HatszÖges, R (P)
4/3P2—'/2R, —2R(d),ʃ—

85° 40' egész 86° 10', oR(o),
(n), coP2, 5R. 210, ábra.

P : P = 86° 0 vagy 94°

P : o = 122 23

P : n = 154 0

Krystályok benn- vagy fennőttek csoportosak, le- 
gyezőidomúak; néha Rutillal összenővék. Egyközös ten
gelyű ikrek. Szemcsés pikkelyes szöveggel vaskos, hin
tett; szabad szemek kavicsban (Iserin) es por (Menakanit).

Néha hasad oR irányban, néha nem. Tör : kagylós, 
egyenetlen. K : 5—6. Töm : 4,5—5. Gyenge fémfény. 
Vasfekete. Néha gyengén hat mágnesre, néha semmit.

(Fe,Ti)yO3; melyek egymást különféle arányban 
helyettesítik, innét azon sok féleség, melyeket azelőtt 
mind annyi fajnak tekintettek. — (Hasonalaku Hámatit- 
tal). Kevés MnO, MgO, CaO, Cr*On, SnO2, PbO, YO, 
Sió'1. — F. e. magában nem változik. Platinahuzalon 
phosphorsóval belső lángban barnaveres gyöngyöt ad.

Serpentin és Zsírkövekben vagy kavics és homok 
közt. Szepes, Nógrádmegye sat.; Erdély (Oláhpián); 
Csehország (Malonitz, Isergrund) ; Szibéria (Ilmenhegy- 
ség); Észak-Amerika; California.

Tenorit apró táblás krystályok, pikkelyek. Aczólszürke, iém- 
fenyú. CuO. Veznvláván, rendesen Kősó társaságában. (Lásd Me- 
lakonit.)

IV. Rhombosak.
Chalkotrichit (Rézvirág, Kupferblüthe, haarförmiges 

Rothkupfererz).
Rhombos, igen vékony Oszlopokban. Töm : 5,8. Co- 

chenilkarminpiros.
Cu2O; néha kevés Se (kétalakú, Cuprittal). 
Moldava; Rheinbreitenbach ; Tagilsk. — Ritka.
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Chrysobei'ill (Cymophaii, Alexandrit).

T iV

w
16-1

Rhombos; csúcsélck 86° 16' és 139° 53', Pco(í) 119° 
46', ooP 129° 38', col?3 109° 20'. A 164. ábra: 
ooPeo, coPco, Pco. Ikrek Poo szerint összenőve 
gyakoriak. Bennőtt vagy szabad krystályok; tö
redékek, szemek.

Hasadása tökéletlen. Tör : kagylós. K : 8,5.
Töm : 3,5—3,8. Üveg- néha zsírfény. Zöld többféle ár- 
nvazatban. Átlátszó — áttetsző. Némelyiken trichroismus.

3Al‘O,Be O3; kevés Fe2O3, Cr2O3, CuO,PbO. - 
F. e. magában nem változik. Savak nem bántják.

Gránit, gneisz és csillámpalában, vagy folyók föve
nyében. Morvaország (Marschendorf) ; Ural, déli része 
(Sanarka folyó mellett); Szibéria: Brazília; Észak-Ame
rika; Ceylon.

A szépek másodrangú, drágakövek.

Brookit (Arkansit, Eumanit).

Rhombos; coPoo(Æ), coP2(m) 99° 50', P(e) csúcs
élek 135° 37'és 101° 3J (Kokscharow) ; a krystályok lapo
sak, egyenesen fennővék vagy szabadok. A 206. ábra az 
Arkansit egyik összalaklata.

li : ni = 139° 55'
h : e = 112 11
c : c = 101 3
e : e'= 135 37 

ni : m = 99 50
206.

K : 5,5—6. Töm : 3,8—4,2. Gyémánt-, gyenge fém
fény. Barna, veres, fekete.

TiO2; kevés FcyO3, AFO3 Trimorph Rutil cs Ana- 
tázzal.

Frankhon (Bourg d’Oisans Quarcz és Álhiten mint 
az Anatas); Sveicz (Sz. Gotthard) ; Aetna (néhaRutilial); 
Ural; Arkansas.



Pyroliisit (Barnakő, Braunstein, Weichmanganerz, 
Wcichmangan-Wcichbraunstein, Graubraunsteinerz, 

Grau mangan orz).
Rhombos; coP(iJ/) 93° 40', Poo(d)140°, coPco(TK),

csopoo(-u), oP(P). 207, ábra, — Krystályok 
ritkák; leggyakrabbak a szálas szövegű halma
zok: néha tömött, földes és növényidomú (den
drit : mészkőben, márgában, quarezban sat.)

Hasad coP, kis- és nagy-átló irányban. K : 2— 2,5. 
Töm : 4,7—5. Fémfény —fénytelen. Feketés, a rostos 
néha kékes. — Mn0‘, kevés Fc2O3, APÓ3, BaO, SiO3, HO. 
— F. e. zárt üvegcsőben oxygen fejlődik, mi parázsló fát 
vagy papirt meggyújt. Szénen magában nem olvad. Pla
tinahuzalon boraxxal violaszin gyöngyé olvad, miközben 
oxygen pezsegve száll cl. Platinalemezen szódával zöld 
tömeget ad. Sósav felolvasztja Cl fejlődéssel.

Szászka, Erdély (Macskamező); Morvaország(Trie- 
bau); Csehország (Plattén); Thüringia (Ilmenau, Oehren- 
stock); Szászhon (Johanngeorgenstadt); Harzhegység 
(Goslar); Brazília; Egyesült Státusok.

Használják oxygen, chlor és clilorinész előállításra; üveg
gyártásnál kis adagban szintelenitésre, nagyban festésre; cserép
edények mázolására. Minden mangánércz között leggyakoribb és a 
ÍÖnebbi czélokra legjobb.

Minium = Pb3O*. Veres por. Rendesen Galcnittal, Calamin- 
nal. Baden. Anglcsea. Yorksliire.

C'rednerit. egyhajlású. 3CuO, 2Mn2O3, kevés BaO, CaO. 110. 
Leveles. Vasfekete. K : 4,5. T : 4,9—6,1. Thüringerwald, mangán- 
őrczekkel.

Heteroklin. egyhajlású. Mn2O3, SiO3, Fc2O8, CaO, KO. Pie- 
mont, St. Harcéi. Mangánepidot- és Quarczczal.

Oxydok vegyülve Sulphur etekkel vagy Chlor idokkal,
Volfzit. gömbökben. 4ZnS, ZnO. Piszkos veres — barnás. 

K : 4,5. T : 3,66. Joachimsthal Galenit, Sphalerit, Bismuth sat. tár
saságában. Pny de Döme. Freiberg.

Matlockit. négyszöges. PbCl, PbO. Sárgás, zöldes; gyé
mánt-, gyöngyfényű. K : 2,5—3. T : 5,39 poralakban. Derbyshire, 
Matlock. — Ritka.

Mendipit. rhombos. PbCl, 2PbO. Fehér, sárgás, veres, kék. 
Gyöngy-, gyémántfény ú..Karcza fehér. K : 2,5—3. T : 7—7.1. Som- 
mersetshire, Mendip Hills fekete földes mangánásványon. Tarno- 
vicznál agyagban. — Ritka.
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b) Víztartalmú oxydok.
a) Diaspor-n ni. — Az oxyd és víz oxygenje 3 : 1. — 

Rhombos.
D i a s p o r.

Rhombos; isomorph GÖthittel coPoo(a), ooP(d) 
130°, cvP3(7v), P(s), 2P2(p), 2Poo(e); 1. á&ra az ezen 
alakokból álló combinátio; 2.ábra amaz szintes vetületben.

1. 2.
Bennőtt lanos krvstályok;

s : s = 151° 54' 
s: (1 = 124 59
<1: (1 = 129 54
p : p = 126 50 
k:k= 71 0
e : e = 118 42

szálas, héjas halmazok;
vaskos. .

Jól hasad coPco irányban. K : 6,5—7; igen rideg. 
Töm : 3,3 —3,4. Gyöngy fény ’coPco lapon, másutt üveg
fény. Szürke, barna, sárgás, violaszinű, színtelen. Trich- 
roismust mutat. _

AFO3, HO; kevés Fe3O3, SiO3, CaO, MgO._ F. e. 
üvegcsőben vizet ad és pattogzik. Magában nem olvad 
meg3; kobaltfolyadék kékre festi. Savak nem hatnak reá, 
csak izzitás után. .

Selmecz (Agalmatolithban) ; Sveicz (Sz. Gotthard 
Korunddal); Görögország és Kis-Ázsia (Smirgellel) ; Ural.

Göthit (Pecheisenerz részben. Nadeleiscnerz, Lepi- 
dokrokit, Sammetblcndc, Rubinglimmer, Eiscnrutil, 

Stilpnosiderit, Eisenpecherz).
Rhombos; isomorph Diasporral (ha coP2 = coP)* 

P(p) csucsélek 121° 5' és 126° 18', coP (r) 94° 53', 
ooP2(i) 130° 40', £oo(c) 117° 30', Pco 113° 8', 4Pco(s) 
41° 30' (hasonló Lievrithez); oszlopos, tű-, tábla-alakú 
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/r

204.203.

apró krystályok. — A 203. 
álra a szokottabb oszlopos 
vagy tus alakja; a 204. és 
205. ábra a táblás’ vagy 
lándzsád alakot mutatja.

Szálas, pikkelyes ve- 
sédcd, csepkövcs, félgömb
halmazok; vaskos.

Igen jól hasad kis- 203. 204. 205.
átló-irányban. K : 5—-5,5;
rideg. Töm: 3,8—4,2. Gyémánt-, selyemfény. Többféle 
barna. Karcza barnás-sárga. .

Fe2O3, HO; kevés Mn2O3, SiO3, PO’, CuO.-Izzi- 
tás által vagy 10 pe. vizet veszt. — F. e. különben mint 
Limonit. r _

Erekben kénvegyek Calcit és Quarcz kíséretében, 
vacry Limonittal. Csehország (Przibram : Samrnet- 
blende); Nassau (Rubinglimmer); Angolhon; Orosz
hon; Brazília; Arabia.

Használják vegyest a többi vasérczekkel.

Manganit (Graubraunsteinerz, Glanzmanganerz).
Rhombos; coP, ooP2, coPy2, Pco, oP; minden 

mangánásvány közt legtöbbször jön elő krystalyodva. A 
krystályok rovatos Oszlopok, gyakran csoportosak; vas
kos, szövege szálas, ritkán szemcsés.

Iü-cn jól hasad kis-átló — roszúl oP és coP irány
ban. K : 4; kissé rideg. Töm : 4,2—4,4. Tökéletlen fem- 
fény. Feketés. Karcza veres, barna, néha (elváltozott 
állapotban) fekete.

MifO3, HO. — Izzítva vagy 10 pe. vizet veszt. — 
F. e. szénen nem olvad meg. Boraxot violaszinre festi. 
Légsav nem bántja, sósav chlorfejlesztéssel felolvasztja.

Porphyrerckbcn Calcit és Baryttal. Harzhegység

Használatban O vagy Cl fejlesztésre alább áll nunt a 
Pyrolusit. ..

Pseudomorphok. Elváltozik Pyrolusit-, Hausmannit-, 
Braunitra.



• l’olianit' rhombos. MnO’, kevés IIO ; azonkívül BaO az 
ilmenaui és ilfeldibcn, míg a csehországiban és a svédhoniban 
hiánvzik. K : 6,5-7. T : 4,8. Hasonlít Pyrolusithez. Izzítva 12/0 
Oxvgent veszt. - Breithaupt szerint a Pyrolusitnak általa Poliamt- 
nak nevezett félesége, melv amattól nagy keménysége által külön
bözik, eredeti - a'Pyrolusit ellenben másodképződmény, mely más 
mangánérczek oxydátiójából eredeti, azért nem is oly tiszta, s több
ször alkotja az álkrystályok tömegét.

ój Limonit-ftewi. — Az oxyd és viz oxygenjc 2:1. 
Limonii (Barnavasércz, Brauneisenerz, Brauncisenstein, 
Thoneisenstein, Gelberdc, brauner Glaskopf, Eiscnoxyd- 
hydrat. Raseneisenstein, Morast- Sumpferz. Wicsenerz, 

Quellerz, Bohnerz).
Krystályzata nem ismeretes. Rendesen szálas héjas 

szövegű csepköves, szőlőded, gömbös halmazokban; vas
kos: tömött, földes.

K : 5—5.5. Töm : 3,6—4. Selyem- néha gyenge, 
fémfény — fénytelen. Barna több árnyazatban. Karcza 
sárgás barna. • _

*■ 2Fe-O\ 3HO; kevés Mn'O3, SiO3, PO\ CaO, CuO. 
— Izzítás által vagy 14,5 petét veszt. — F. e. szénen 
megfeketedik, mágneses lesz : szélein kissé megolvad. 
Boraxot mint a Hämatit festi.

A földes féleség = Sárgavasoeker; az agyagtar
talmai ha tömeges — Barnaagyagvasércz, ha föl
deszz: Sárgaföld. A kis golyókban előjövő = Ba b erez. 
Ha mocsáros helyeken képződik növényeket bekérgezve, 
= Gyepvasércz. Igen gyakori ásvány s többnyire, 
újabb eredésü. Gömör, Szepes, Zólyommegyék több pont
ján: Erdélv (Almás. Gyalár); Ausztria (Fitten); Kram 
(Wocheinÿ; Karinthia(Hüttenberg): Bajorhon (Amberg); 
Anglia: Szibéria: Brazília: Észak-Amerika.

Vaskiolvasztásra használják.
Pscudomorphok. — Elváltozik Vaspátra , llámatitra.

c) Brucit-nem. — Az oxyd és viz oxygenjc 1:1. 
Hatszöges.

Brucit (Magncsiahydrat, Talkhydrat).
Hatszöges; oP, coP. Rendesen leveles szálas hal

mazok; vaskos.
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Igen jól hasad oP irányban. K : 2. lágy; vékony le
velekben hajlékony. Töm : 2,3—2,4. Gyöngyfény. Szür
kés — színtelen.

MgO, ITO ; kevés MnO, FcO, CaO, CO2, SiO3. Ser- 
pentinben. Ncw-York (Hobokcn); Szibéria; Frankhon.

Hydrargillit (Gibbsit, régebben).
Hatszöges. Apró krvstálvok; gömbös, sugaras (mint 

Wawellit) szemcsés — héjas halmazok.
Igen jól hasad oP irányban s itt gyöngy- másutt 

üvegfényű. Színtelen, veresfehér. — K : 2,5—3. Töm: 
2,3-2,4.

APÓ3, 3110; kevés PO, SiO3, Fe2O3, MgO. Ko- 
runddal Kis-Ázsiában; Ural, talkpalában; Brazília (AVa- 
wellit alakú).

2*’ üg g elé k.
Psilonielan (Hartmanganerz, schwarzer Glaskopf, 

Schwarzcisenstcin, Schwarzbraunstein).
Krystályzata nem ismeretes. Veséded, cscpköves, 

sugáros halmazok; vaskos.
K : 5—6. Töm : 3,7—4,3. Tökéletlen fémfény. Fe- 

ketés. Karcza barnás fekete.
(Mn, Ba, K)O, MnO24-HO; kevés CaO, APÓ3, 

SiO3, Fe’O3, NaO. Pyrolusittal váltakozó rétegben, vagy 
Limonittel gyakran jön elő. Rhonicz; Szászhon (Johann- 
georgenstadt) ; Thüringia (Ilmenau); Morvaország (Jes- 
senitz) ; Csehország (Schwarzthal).

Wad (Manganschaum, Braunstcinrahm, Groroilit, 
schaumartiger AVadgraphit, schwarzer Erdkobalt, 

Kupfermanganerz).
Amorph vagy vaséded, loldcs vagy tömött, néha, 

kéreg vagy poralakú mangánérczek. Keverékei több 
oxydnak, tehát valóságos ásványfajt nem képeznek.

Többé kevésbbé fekete. K : 0,5—6. Töm : 3—4,2.
RO,MnO2 + HO ; különösenMnO, Fc2O3, BaO, CuO, 

CoO, SiO3, APÓ3, MgO, CaO.
Dognacska; Csehország (Weipert); Karinthia (Hüt- 

tenberg); Harzhegység(Zellerfeld); Bajorhon; Frankhon.
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Völkneril, hatszöges. GMgO, A1*O3, 16 HO. Fehér, gyöngy- 

fényű, zsíros tapintató. Norvégia, Serpentinben bennöve. Ural talk- 
palában, Chlorospinellel, Hydrargillittal s egyéb ásványokkal. 
Spiuell vegvbomlási terménye.

Oxydveyye ChloriddaL
Atakamit, rhombos. CuCl + S(CuO,IIO). Különféle zöld. 

Áttetsző. K : 3—3,5. T : 3,7—4,3. Chili. Déli Australia, Malachit- 
tal. Vezúv és Aetna láváin. Szászhon.

B) Arsencsoport elemeinek oxydjai. 
aj Arscnit-nein. — RO3 — Szabályos. 

Arsenit (Arsensav, Arsenolit, Arsenikblüthe, Arscnige- 
säure).

Szabályos, O; többnyire tűs krystályok; kéreg; sző
lődet!; csepköves. — K : 1,5. 1 : 3,6. Üveg-, selyemfeny. 
Fehér, néha sárgás vercscs.

AsO3. — F. e. szénen foghagyma szaggal elillan. — 
Előjő ezüst, ólom, arsenvas, kobalt és nickelérczekkel.

Tajova, Dobsina, Kapnik; Csehország (Joachims- 
thal); Harzhegység.

Arsenásványok vegybomlasa áltál képződik.
Senarmontit.

Szabályos, 0; vaskos, szemcsés szöveggel. K : 2—
2.5. Töm : 5,2—5,3. Zsírfény. Színtelen — szürke. ,

SbO3 (dimorph Valentinittel) ; kevés Pb, agyag. Só
savban fololvad. — Pernek (Malaczka mellett Pozsony- 
megyében); Algéria (Pcnsa). — Ritka.

b) Valentinit-nem. — RO3. — Rhombos. 
Valentinit (Fehérantimonércz, Weissspicssglanzerz, 

Weissspiessglaserz, Antimonblüthe, Antimonoxyd).
Rhombos, coPco, ooP, Pco; a krystályok laposak, 

egyesen vagy csoportosan. Vaskos hintett; szöveg szem
csés, szálas, héjas.

Igen jól hasad coP irányban. K: 2,5—3; lágy. Töm:
5.5. Gyöngyfény eoPoo lapokon, másutt üvegfény.

SbO3 (dimorph Scnarmontittal) : kevés Fe*O3, SiO '. 
Gyertyánál megolvad. F. e. szénen füstöl s fehér port rak le.
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Antimonérczek elváltozása által ered. Pernek (Ma- 
laczka mellett); Csehország (Przibram); Szászhon; Frank- 
hon. Gyéren.

c) Kermesit-nem. — R(O,S)3. — Egyhajlásu. 
Kerniesit (Veresantimonércz, Rothspiessglanzerz, Roth- 

spiessglaserz, Antimonblende).
Egyhajlásu; krystályok ritkán kivehetők; rendesen 

tűs csoportok. Vaskos; sugáros szálas halmazok. ,
K: 1—1,5. Töm: 4,5—4,6. Tökéletlen gyémantfeny. 

Meggypiros. Karcza barnaveres.
°°SbO:' + 2SbS3. — F. e. elillan. Salétromsavban fo- 

lülete fehér lesz. Antimonit elváltozása által képződik. 
Pernek (Malaczka mellett) ; Csehország (Przibram) ; Szász
hon (Briiunsdorf) ; Harzhegység; Frankhon. — Bitka.

d) Cervantit-nem. — RO* = RO3-f-RO5. 
Cervantit (Antimonoxyd, Antimonocker részben).

Rendszer nem ismeretes. Tűs csoportok, vaskos, 
kérges, por. Töm : 4. Zsírfény — fénytelen. Sárga.

° SbO3 + SbO5; kevés CaO, CO-; Fe-O3.
Antimonit egyik vegybomlásának eredménye. Felső

bánya, Körmöcz; Spanyolhon (Cervantes); Frankhon.
Bisinutokker (Wismuthocker) =BiO3. Vaskos, hintett, por. 

Szászhon. Joachimstluil. Beresof, Szibéria. , .
Bleinierit = PbO, SbO5, HO. Valószínűleg keverek. Szí- 

beria. Sayn. , ™ -rAnimiolifh = Sb, Te, Cu, Hg, 0, Quarcz. Veres por. Club.
Kcncssav = SO2. Vulkánok lehelik ki.
Kénsav = SO3, 110. Vulkánok közelében, a vizekben.
Wolframocker = WO3. Szabályos. Sárga. Wolframásvá- 

nyok vegybomlási terménye. Monroe. Limoges. Cuniberland.
Molybdenocker = MO3. Sárga por, vagy kéreg. Molybde- 

nittel jön elő. É.-Amerika, Westmoreland, Chester.

C) Carboncsoport elemeinek oxydjai. 
Szénsav (Carbonsiiurc, Kohlensüurc).

Gőz. Töm : 1,5 (lóg = 1). Színtelen. Gyengén sa
vanyíts. Fojtó. A tüzet és életet eloltja.

CO*. — Vulkánokból, fóldhasadékokból és sok ás
ványvízből (savanyúviz = borviz) fejlődik ki.
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Sassoliii (Bórsav, Borsäure, Boraxsäurc).
Háromhajlású. Krystályok ritkán tiszták, többnyire 

hatoldalú levelek, pikkelyek.
Jól hasad oP irányban. K : 1. Töm : 1,4. Gyöngy

fény. Fehér, sárgás, szürkés. Ize előbb savas, aztán ke
serű s hütő. végre édeses. Tapintata sikamlós.

BŐ3, HO; kevés AmO. — Gyertyánál megolvad s a 
lángot zöldre festi.

Vulkáni vidékekben nyílásokon (Suffioni) vízgőzzel 
együtt tódúl ki. E gőzt hideg vízbe vezetik, hol a bórsav 
megsűrűsödik s aztán szódával keverve a kereskedésben 
előjövő boraxot adja. Toskána (Sasso, Larderello); lipari 
szigetek (Stromboli, Volcano).
Quarcz (Kovakő, békasó, szarukő, bányavirág, marma
rosi gyémánt, tűzkő sat. Bergkrystall, Hornstcin, Feuer- 

stein, Amethyst, Rauchtopas, Calcedon, Jaspis).
Hatszöges; de legtöbbnyire a trapezoöderes ncgyed- 

alakosság törvényei szerint kiképződve. Nem kevesebb 
mint 166 féle alak ismeretes rajta (Des Cloizeaux). A P 
(P és z) középéle 103° 34'; a csúcséi 133° 44'. Olykor 
azonban mint Rhomboöder van kiképződve R (P), ennek 
csucséle 94° 15'. Leggyakrabbi összalaklat coP, P. Elő
jön a P is, .melynek oldaléléi azonban eltompitvák. (Er
délyben Vörösvágáson a Csctatyc-hegy Porphyrjában). 
Érdekesebb összalakzatok a következők :

5. ábra. coPtr), R, 4R(í), ez utóbbi helyett olykor 3R.
4. ábra. ooP, P, 2P2 (s), ez utóbbi magában egy trigonál Py- 

ramist adna; a lapok rendesen erősen főnyiének.
5. ábra. coP, P, 2P2, 6Pfi/s(:r), ez utóbbi magában trigonál 

Trapezoidért adna.

3. 4. ő. 6. 7.
tf. ős 7. ábra. coP, R, —R, 2P2; csakhogy mig az elsőn a 

krystály felső részen a P laptól az s balra, a másodikon jobbra



fekszik, tehát a jobbra és balra képződött kristályokat mutatja. 
Ezzel összhangzásban állanak az s lapok csíkjai is, melyek a P és * 
közti összalaklati éllel egyközösek.

s.

tf. ábra. coP, R, —R, 4R, 6Pc/ú(x), 2P2(«), a svaiczi krystá- 
lyokon nem ritka.

!). ábra. eoP, eoP2, R, — R, —7R(c), 6P%. A carrarai kry- 
stályokon. Különösen nevezetesek az i lapok, melyek a másodrendű 
Oszlop, felcsen kiképződve.

1U. ábra. cop, R, —R, —7R, 6Pc/j, 2P2. A Dauphiné-ből. A 
—7R(c) lapjai az r lapokhoz 175° 54' alatt hajolnak.

7/. ábra. coP, R, —R, —1111(0, GP%. Dauphiné-ből. I : r 
= 175° 54'.

12. ábra. —11R, R, — R, de hozzá többnyire Dauphiné. 
t:z = 145° 52'.

13. ábra. coP. R, -R, 3R(o), -7/tR(v). GP%, 4P43(W). 
Sveicz. o : r = 165° IS'; u : r=167° 19'; 
w : r = 1G1° 31'.

14. ábra. eoP, R, -R, GP%. Bra
zília. Nevezetes azért, mert az utóbbi 
alak mint Skalcnoeder, vagy mint jobb 
és bal Trapczocder együtt van ki kép
ződve.

15. ábra.' Ikerkrystályok, az egyé
nek egymásba hatottak. A nagyobb egyén 
P csak a könyebb felfogás végett van vo- 
násozva.

A gyakrabbi összalakulásélck közöl még említendő:
P-. felső 2 = 133° 44' t : r = 168° 52'
P : alsó z = 103 34 x:r = 168 0
P vagy 2: s = 151 G l3 : t = 153 5
P vagy g : r = 141 47 s : r = 142 3

Mindezen osszálaklatokban a P gyakran szétesik 
két Rhomboëderré R és —R, s ez utóbbi gyakran hiány
zik: máskor az egynemű lapok egyenetlenül vannak ki- 

Stnbó Jőx*. .úvAnytan. 14
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képződve s torzult alakok állanak elő. A következő 16— 
20. ábrák csupa ilyeneket mutatnak, ezek közül a 17. ábra 
különösen a Mármarosi gyémánton észlelhető.

r r :/• 
■. ;

19.

szemcsés, tö-Ikrck; csoportok; halmazok: vaskó; 
mött; kavics, homok; kövitő anyaga szerves testeknek.

Hasadást alig lehet, észrevenni. 
Tör : kagylós, egyenetlen, szálkás. K: 
7. Töm : 2,5—2,8. Üvegfény, törés 
lapon gyakran zsírfény, néha fényte
len. Színből egész sorozat.

SiO3 (több oknál fogva SiO2) 
(káliban fel nem olvadó állapotban): 

kevés Fc*O3, A12O3, Mn2O3, NiO sat. — F. e. magában 
nem változik; szódával szénen tartós fúvás után átlátszó 
gyöngyöt ad.

Quarcz igen elterjedt ásvány, képez önállókig(Quar- 
czit), és mint keverék-rész sziklafajokat (Gránit, Gnciss, 
Csillám). Krystályai a legkülönfélébb körülmények közt 
találtatnak. Benne zárványként más ásványok is fordul
nak elő, és már vagy 43 ilyen faj ismeretes.

Féleségeit sokfélekép nevezik, könnyebb áttekintés 
végett három csoportba osztjuk: a) krystálvos, b) vaskos, 
c) földes Quarczok.

a) A krystálvos Quarczok közt van viztiszta 
(Bányavirág, Bergkrystall, Mármarosi gyémánt); viola- 
szinü *) (Amethy8t); sárga (Citrin, Cairngorm); szürke 
(Füsttopáz); fekete (Morion); veres (Eiscnkiesel).

b) A vaskos többé kevésbbé átlátszó Quarczok 
közt van : rózsaszínű — Rozs a quarcz; tejszinü = Tcj-

) A szint valószínűleg kevés FcO3 idézi elő.
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'juarcz; kék = Siderit; hagymazöld s benne sugárkő 
= P rasem; zöldes, barnás s benne amianthszálak = 
Macskaszem (Katzenaug); átlátszó vagy gyöngyén szí
nes s benne csillámpikkelyek = A ven túri n (ez van mes
terséges is).

Ide tartoznak a kevésbbé átlátszó ca le edo n-féle 
Quarezok : különösen a közönséges szürkés Calce dón: 
az almazöld = Chrysopras; a vérveres = Carneol: 
a barnaveres = Sardonix. Keveréke krystályos és nem- 
krystályos Quareznak: Achat; a színes rétegű =Onyx; 
a dendrites = Mokkakő (Moccastcin).

Áttetsző szürkés-feketés féleségek: Tűzkő (Feuer- 
stein) gömbös kiválásokat képez krétában, s többnyire 
infusóriák kova pánczérjából áll; Szarukő (Hornstein) 
mészben, dolomitben kiválva , vagy mint szerves testeket, 
(fát. állatrészeket) kövitő anyag. Tűzkőnél törékenyebb, 
és törlapjai szálkásabbak.

Nem-átlátszó féleségek : Jáspis, veres, sárga, zöld, 
barna (egyiptomi), csikós (szibériai) színét vas-silikátnak 
köszöni; igen törékeny. Ha zöld alapszínen veres pettyek 
vannak, neve Heliotrop vagy Vérjaspis. Ha széntől 
feketére van festve = Ly diai kő (lvdischer vagy Pro- 
birstein).

c) A földes Quarczokhoz tartozik némely quarcz- 
s'ziklafaj; a sejtquarcz (Zellenquarcz). mely néha 
vizen úszik, innét Úszókő; a Trippoli, Csiszpala 
(Polirschiefer), R ag ad ó p ala (Klebschiefer). melyek 
tulajdonkép infusóriák kovás részeiből állnak.

Selmecz, Besztercze, Marmaros, Buda ; Erdély (Por- 
kura, Trestya); Olaszhon (Carrara): Sveiczi Alpok: 
Frankhon; Madagascar? Brazília.

A szépek harmadrendű ékkövek. A tiszta vaskos, vagy a. 
quarczliomok üveggyártásra fordíttatik. Némely érdes Quarczit a 
legtartósabb malomkő; ilyeneket előbb csak Francziaországban 
készítettek, de most már nálunk is kezd meghonosúlni (Sárospa
tak, Fonv). Achátokból és tűzkőből vegvbontáshoz mozsarak és 
dísztárgyak készülnek sat.

Opál (Hyalit, Menüit, Cacholong, Perlsinter, Kiesel- 
sinter, Quarztuff).

Amorph, néha szederjes, csepköves idomú. K:5,5
6,5, Töm : 1,9—2,3. Üveg-, zsír-, gyöngyfény. Sok színben. 

14*
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SiO3 (káliban felolvadó állapotban, néha keverve; 
fel nem olvadóval) és viz bizonytalan úgy látszik nem lé
nyeges arányban; kevés Fc'O’1, A1*O3, CaO, MgO, KO, 
NaO, C, Cl.

Féleségei : Nemesopál, szép szinjáteka van; b él
opál; Üvegopál; Tejopál; Faopál; Hyalith viz- 
tiszta csepkőidomú; Hydrophan, mely vizbe téve előbb 
úszik, de csak hamar légbuborékokat bocsátvan leül, át
látszóbb és szintjátszó lesz; Oculus mundi (\ilágszem). 
mely tcjopál létére nyomait mutatja a, színjátéknak: 
Gyöngytuff szederjes gyöngyfényű, kéreg ; Ca cho- 
long fehér fénytelen kéreg, vagy veséded; Jasp-opál 
sok vasat tartalmaz; Menüit barna, többnyire fény
telen.

Quarcztuff meleg forrásokból rakódik le. sokszor 
növény- s állatreszck vannak benne.

Csak Veresvágáson (Cservcnicza) vannak nemes 
opálbányák; de példányok ismeretesek Dél-Amerikából 
(Honduras), Mexikó (Guatemala), Faroc és Izlandból. 
Éo-véb féleségek lelhelyci : Selmccz, Bohunicz, Mátra, 
Hegyallja ; Paris (Menil-Montant) sat. Elterjedt ásvány.

A nemes opál igen nagy becsben all mint ékkő. Legnagyobb 
darab (Vercsvíígásról) Be'csben van az udvari gyüjteménytíírban, 
súlya 34 lat, s becsülve van 75,000 í’tra.

2. Többször kettes vegyek vagy sók.
a) Sav RO3.

1. S i I i c á t o k.
aj Viz nélkül.

I. Augít-rcnd. Ally és sav 0=1:2 — L : 21 '.t.
a) Augít-nem. — Egyhajlású.

Wollastonit (Táblapát, Tafelspath, Schaalstcin, 
Grammit).

Egyhajlású; coP 87° 28'; krystályok táblásak, rit
kák; leginkább szálas halmazok. Két irányban (oP és 
ooPco) nem egyaránt jól hasad.

K : 4,5 — 5; igen törékeny. Töm : 2,8. Üveg-, a ha-
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sadáslapokon tökéletlen gyöngyfény. Fehér, néha kissé 
színes. „

3CaO. 2SiO:i, kevés MgO, FcO, MnO, APÓ3, IIO. 
(’Q-. — F. e. szénen nehezen olvad meg a szélein színte
len gyöngygyé. Sósav SiO3 kocsonyát választ ki.

°Előjő szemcsés mészben, gránitban, hasalt és lává
ban. Dognacska, Csiklova; Róma mellett (Capo di Bove); 
Vezúv.
Pyroxen (Augit, Diopsit, Sahlit, Kassait, Coccolith, 
Malacolith, Mussit, Bronzit, Paulit, Diallage. Asbest 

részben).
Egyhajlású; Ca ferde szög = 74°, oP(t), ooPoo(r). 

^(í), ooP(Jf) 87° 6', P(s) 120° 39', -P (u) 13P29', 
2P(o) 96° 36', -Poo(P) 74° 37'. A 182. és 183. álraVét 
közönségesebb összalaklatát. az 184. a két előbbiét egye
sítve adja.
r: t=1050öíi'

r: 1= 90 0

t: 1= 90 0

M:M = 87 6

r=133 3.8

XI: 1 = 136 27

Kristályok kurta Oszlopok egyenként bennőve. 
vagy csoportosan fennŐve. Szemcsés, szálas, héjjas hal
mazok; vaskos.

Többé kevésbbé jól hasad coP irányban. más irá
nyokban roszúl. Üvegfény rendesen, néha zsír-gyöngy- 
fény. Különféle zöld, szürkés, barnás, fekete. —K:5—6; 
rideg. Töm : 3.2—3.5.

3BO. |SiO3; (RO = CaO, MgO. FeO. MnO, NaO 
és AFO3 a sav helyett). F. c. megolvadnak nehezen gó- 
Ivóvá. Savak tökéletlenül vegybontják.

Féleségei: Diopsid (Mussit) fehér szürke vagy 
zöld krystályok: leveles, szemcsés halmazok. — Pyroxcn 
(zöld Malakkolit) szürkés zöld, gyakran nagy krystályok. 
Fassait fűzőid. Augit fekete (hasalt s egyéb vulkáni 
kőzetben). Kokkolith durván szemcsés. Diallage
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(Schillerspath) zöld, leveles. Bronzit barna, Hyper
sthen (Paulit) tökéletlen fémfényü, zöldes, fekete, barna, 

Pyroxen krystályos — vagy vulkáni kőzetekben 
jön elő : gránit-, szemcsés mész, serpentin-, zöldkő-, ha
salt- és lávában. — Selmecz; Tirol (Fassathal) ; Karinthia 
(Saualpe); Róma (Frascati); Piemont (Alá); Vezúv.

Pseudomorphok : Pyroxen sokfélekép változik el. s lesz 
belőle : Cimolit, Zöldföld. Csilláin, Pyrallolit, Hypersthen. Alapúi
ból, Serpentin, Steatit, Saponit, Palagonit; — eltolás által : Opál, 
Quarcz, Limonit, Calcit.

Rhodonit (Kovamangan, Kieselmangan, MangankieseL 
Bustamit , Fowlerit).

Egyhajlású: többnyire vaskos; szemcsés, tömött. 
K : 5—5,5. Töm : 3.5—3.6. Üvegfény. Veres. 
3MO, 2SiO3; kevés CaO, MgO. FeO. ZnO. CO'. 
Kapnik (Tetraëdrittel) ; Prakendorf (tömött és leme

zes); Svédhon (vasérczekkel) ; Szibéria.
Hermannit. (Mangánaniphibol) alakra nézve mint a Gram- 

matit. 4MnO, 3SiO3, kevés (Fe, Ca, Mg)O. Piros, barna. K : 6. 
T : 8,5. Cummington, Massachusets. N.-Jersey, Franklin.

Spodumen (Triphan).
Egyhajlású (hasonalakú Augittel): krystályai na

gyok; vaskos; szövege szemcsés, héjjas. Jól hasad eoP — 
kevésbbé jól épátló irányban. Tör : egyenetlen.

K : 6.5—7. Töm : 3,1. — Üvegfény, á hasadáslapon 
gyöngyfény. Zöldesfehér — szürke.

3(Li,Xa)0. 2SiO? + 4AFO8, 2SiO3; kevés CaO, 
MgO, KO, HO, Fc2O3. — F. c. felduzzad, a lángot ve
resre festi s golyóvá olvad. Savak nem hatnak reá.

Palás kőzetekben (Quarcz, Turmalin, Földpáttal, 
Magnetittal); Svédhonban (Utö); gránitban Dublin, 
mellett.

Amphibol (Hornblende, Actinot, Actinolit, Tremolit, 
Calamit, Smaragdit, Asbest részben, Amianth, Strahl- 
stein, Grammatit, Carinthin, Arfvedsonit, Brcislakit, 

Bergholz, Bergkork, Nephrit).
Egyhajlású; C a ferde szög 75° 10', oP(2J), 

(æ), coP(Jf) 124° 30', P(r) 148° 30'. Az összalaklatban
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uralkodik a coP és a oo'Pco, inig a végeket legtöbbnyíre 
oP és P képezi, olykor a 'Bco(s) 148° 16' is. A 179. és 180. 
ábra egy pár egyszerűbb összalaklat. 181. ikerképződé.-.

M : M = 124° 30'
M: x = 117 45

s : s ==■ 148 16
r : r = 148 30
r : x = 105 45

Krystályok benn-, fennőve; ikrek coPco szerint 
egyközes tengelyivel összenőve; vaskos hintett: szövege 
szálas, rostos, szemcsés.

Igen jól hasad ooP irányban, másban roszúl. Tör: 
egyenetlen — kissé kagylós. K : 5 — 6. Töm : 2.9—3.4. 
Üveg-, néha selyemfény, a hasadáson gyöngyfény. Fekete, 
fehér s e között zöldes feketés átmenetek.

4KO. 3SiO3 (= 3RO. 2SiO3 + KO, SiO3); KO = 
MgO, CaO. FeO, MnO; kevés Fe2O3, KO. NaO. HO. F. 
TiO2. — F. e. megolvad golyóvá. Sósav részben hat reá.

A féleségek a FeO nagyobb vagy kisebb mennyi
sége szerint sötét vagy világos színűek. Nevezetesbek : 
Grammatit (Tremolit és Kalamit) fehéres, szálas, se
lyemfényű (szemcsés mészben s dolomitben); Ak tino üt 
vagy Sugár kő zöld, szálas (palákban); Amphibol te- 
ketés-zöld (több sziklafajban mint elegyrész) vagy fekete 
(basaltban, trachytban); Urálit szövege és összetétele 
Amphibolé, alakja Augité (tán pseudomorph); Asbest 
hosszú, Amianth rövid kőién nek is nevezett telese
tek. Végre van amphibolszikla is. szemcsés, néha szá- 
las szöveggel.

Bánság; Tirol (Zillerthal); Szászhon (hegydugasz): 
Korsica (Asbest annyi, hogy Dolomieu ásványait pakolta 
bele); Csehország (Aussig,Teplitz)sat. Elterjedt ásvány.

Pseudomorphok. — Elváltozásai hasonlók Augitehe.*.
Akinit (Aehmit), egyhajlású, hasonlít Augithe.: - (NaO + 

FeaO3) 3 SiO3, kevés Mn2O3.’ CiiO, TiO9. Barna. K : 6. T; 3.2 3.Ó. 
Norvégia, Kongsberg mellett. Földpátban és Quarezbau: torekeux 
krystályok.

Wichtyn. vaskos, fekete. SiO3, (Al, Fe)9O3, (Fe. Cu. Mg. 
Na)O. Az üveget karezolja. T : 3,03. Finnland, M ivhtis. ■ Keret 
áll hozzá Glaukophan (Hausmann) Syra, a Cyelád szigetek ego- 
kéről; és Violán (Breithaupt), Piemont, St. Mareel.
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Sordawalit = SiO3, FcO, Fc’O3, Al=O3, MgO, IIO, 1'0°, fc- 
hete alaktalan. Finnland, Sordawala. Bajorhon.

Palagonit, amorph; szemek, töredékek; vulkáni tufl’ot vagy 
eonglomerátot képezók. SiO3, (Al.Fe)’O3, (Ca, Mg. Na. K)0. IIO 
(=12—25%). Sárga, barna, veres, fekete. Üveg-, zsírfényíi. K : 
4—5. T : 2,4—2,7. Island. A basalttuflbk főanyaga általában.

Tachylith (Hyalomelan, Sideroinelan), fekete alaktalan tö
meg, Basaltban és vulkáni túliban = SiO3, FcO, MnO, A12O3, CaO. 
NaO, KO. HO. TiO2. Hasszia. Island. — Hasonlít Obsidiánhoz, Ga- 
dolinithez.

Danncinorit. rostos, sngaros. 4FeO. 3SiO3, kevés (Mn, Mg, 
Ca)O. Sárgásbarna, zöldesszürke. K : 3,516. — F.c. fekete tömeggé 
olvad. Svédhon, Dannemora a vasbányákban.

b) Babingtonit-nem. — Háromhajlású.
Babingtonit. Háromhajlású; az alakok rövid nyolez vagy 

hatoldalú Oszlopok, melyek a végeken élezve vannak (Dauber). 
27ö*. <í6r«.

a:m= 87°27' m : c'=136°42' c : c' = 90°24' 
c m 1 r . d: ni =122 31 m :c =132 34 c' : t = 155 14 
\ J ""v1 a : d'=150 10 in : t=112 12 a : t = 92 3G 

178.
6 (CaO, FcO), 5SiO3, kevés MnO, Al-'O3. Zöldesfekete. K 

5,5—6. T : 3,35—3.5. Norvégia, Arendal Epidottal és vaskos Grá
náttal. Shetland szigeteken fehér Quarczban. Hasonlít a Pvroxen 
némely fekete válfajához. — Igen ritka.

c) Berill-nenu — Hatszöges.
Berill (Smaragd, Aquamarin, Emeraudc).

Iíatszöges; eoP, oP, P. Egyes vagy csoportos kry- 
stályok; szálas halmazok. Elég jól hasad oP irányban.

K : 7,5—8. Töm : 2,7. Üveg- néha zsírfény. Zöld, 
kékes, szürkés, sárga, színtelen.

(Be+Fe)2O3, 2SiO3; kevés APÓ3, MiPO3, Crv0‘, 
TaO3, MgO, CaO. — F. e. csak szélein olvad meg. Savak 
nem bántják.

A szép zöld = Smaragd igen becses ékkő, kri
stályok többnyire zavarosak, igen ritkán tökéletesen át
látszók. Columbia (Santa Fé de Bogotá mellett Muzobá- 
nya) dolomitben. Az égkék vagy világos zöldeskék = 
Aquamarin; más szintiek = Berill szintén szolgáltat
nak kisebb értékű ékkövet, de rendesen óraserpenyőkre, 
vagy apró dísztárgyakra fordítják. Bajorhon (Bodcnmais) ;
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Salzburg (Heubachtel) ; Frankhon (Limoges); Szibéria; 
India; Afrika; Tasmania.

P se u doni orpho k : Kaolin, Csilláin, Limonit, Quarcz.
Eudialyt, hatszöges. R 73° 30*. Közönséges összalaklata 

/6’6’. ábra. R(P), <>R(o), coP2(a), ‘/«RGÛ-
o : z = 117° 38'

o: P = 112 18

166.
Vaskos. 2(3RO, 2SiO3) + Zr-'O3,í2SiO3. R = Mn, Ca, Na. ke

vés K, Cl, Cu. Grönland Arfvedsonit — Sodalittal. vagy tömött 
fehér Földpátban.

II. Eulytin-rend. — Ally és sav oxygenje l:ll/2.
Eulytin, szabályos, néha szemcsés. 2BiO3, 3SiO3, kevés PO ,

Fe, Mn, F, IIO. K : 4,5. T: 5,9 -6,0. Szászhon, Schneeberg Quarcz- 
ban. Freiberg mellett Brüunsdorf.

Leiikophan. rhombos. 3CaO. 2SiO3-f-Be*O3, SiO°-f-Naï 
kevés K. Piszkos zöld — borsárga. K : 3,5-4. T : 2^74; fe
hér, és erősen villog melegítve vagy ütve. Melegítve villamos. Nor
végia Langensundíiord Syenitben Albit-, Elaeolit-, Yttrotantalittal.

? llelinophan. vaskos, pikkelyes. SiO3, Be*O3, AbO3, MirO . 
Fc’O3, CaO, MgO, Na, F, kevés Nb, Zr, Ce, Y. Sárga. Nem villog. 
Törékeny. K : 5. T : 3,0. Norvégia, Zirkonsyenitben Elacolith-. 
Csillám-.’ Flnorit- és Mágnetittal.

III. Gránát,-rend. — Ally és sav O 1 : 1 — 1 : 3 ,
— 1 : ’

a) Chrysolith-ncm. — Rhombos. 
Chrysolith (Peridot. Olivin, Hyalosiderit). 

Rhombos; coP(n) 130°2', Pco 76° 54', Pc^ll9° 12', 
2Pco(&) 80° 53'. Ezeken kívül még coPeo, <^?Pc^ ('/’). 
P, oP sat. A 160. ábra a beimőtt krystályok 
szokott összalaklata. — Bennőtt vagy szabad 
krystályok; töredékek; szemcsés halmazok: vas-

3RO,°SiO3; (RO = MgO,FoO.MnO, CaO). kevés
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Ee’-O3, NiO, HO, KO. — F. c. csak a sok vastartalmú 
féleségek olvadnak meg. Kénsav és sósav SiO3 kocsonyát 
választanak ki.

Féleségei : Chrysolith keleti és brazíliai átlátszó 
szép krystályok, harmadrangú ékkövek. Olivin áttetsző, 
zöld, sárga, bennőtt (hasalt-,láva- s meteorkőben); Hya
los i dérit barna, sok vas van benne.

Selmecz; Sz. Kereszt. Csehország (Kosakow); Sti
ria (Kapfcnstein); Frankhon; Vezúv; Szibéria; Brazília: 
India.

Chondrodit (Humit).
Rhombos; összalaklat bonyolódott. Többnyire göm

bölyű szemek, szemcsés halmazok. Tör: tökéletlenül 
kagylós. K : 6—6,5. Töm : 3,1. Üveg-, zsírfény. Fehér, 
sárga, barna; néha veres, zöld, fekete, szürke.

° 4MgO, SiO3, kevés FeO, CaO, A12O3. F. — F. e- 
nehezen olvad. Savak vegybontják.

Vezúv (Somma régi kihányásaiban : Humit); mész
kőben (Chondrodit) ; Szászhon ; Svédhon ; E.-Amerika.

Fayalit (Vaschrysolit, Vasperidot) = 3FeO, SiO3. Lekete. 
zöldes, barnás. Két épszöges irányban hasad. K : 6,5. T : 4,1. Azo- 
rok. Fayali vulkáni kőzetekből. Irland Pegniatitban.

Tephroit. vaskos, hasadással; szemcsés is. 3MnO, SiO3. Ha- 
muszin. K: 5,5-6. T : 4-4,12. N.-Jersey, Stirling Franklinittal : 
Sparta.

Kncbelit, vaskos, hasad = 115°. — 3(FvO, MnO). SiO3; az 
allyak egyenlő vegyarányban. T : 4,122. Fehér, pettyes. Törékeny. 
Ilmenau. Svédhon, Danncmora.

b) Phenakit-nem. — Hatszöges.
Phenakit. Hatszöges, még pedig negyedes alakokban. K 

116° 36z. Szokott összalaklata R, eoP2, vagy coP2, 73P-, R. Ikreik 
gyakoriak. Hasad R és coP2 szerint, de nem tisztán. Bc*O , SiO . 
Színtelen, borsárga, vereses. Üvegfény. Áttetsző nemátlátszo. 
Törése mint a Quarczé. K : 8. T : 2,9. »Szibéria, Topáz-, zöld Föld- 
páttal. Peru, Csillámpalában. Alsáczia, a framonti Limoiutban 
Quarczczal. A drágakövek közt foglal helyet.

Willeniit (Troostit). Krystályodott, vaskos, egyes szemek. 
3ZnO, SiO3, kevés Mn, Fe. Mg, Al. Fehéres — zöldessárga, barna. 
K : 5,5. T : 3,8—4. New-Jersey, Franklin, Stirling. Aachen köze
lében Stolberg.



c) Gránát-nem. - Szabályos 
Gránát (Ahnandin. Crossular. Koloplmii’u, II'■ 
Melanit, Uwarowit. Kanelstein. Cnrlmmmhirt, l’yropj 

Szabálvos: c^O. 3O3 „ 10%. Egye,, bmmdtt 
vao-y csoportos fenuött krvstályok; szemesen, tömött, »<- 
mázok; vaskos, hintett. Alig hasad. Tör : kagyló», 
netlen, szálkás. ,v , ,, v

K : 6,5-7,5. Töm : 3.1—1.3. Üveg-, zsirícny. • - 
rés barna, sárija, teher, zöld, fekete. .

3E0. SiÖ3 + E-03, SiO;!. (KO == FcO. MnO, M" >, 
CaO; E‘O3 = Fe’O3, Al-'O’, CrO3). F. e. megolvadnak. 
Savak izzitás után könnyen vegyboutjak, a nélkül alig.

Csillámpala-, gránit-, gneisz-, szemcsés mész-, ctiii- 
ritpala-, serpentin-, trachyt- és lávában jón elő.

Az alkatrészek szerint féleségei :
a) Aliiiaiidin = (Dalmatin) Vastimgránat veres, 

barnás. A szép átlátszók kedvelt harmadrangú ékkövek 
(Kelet-India). A közönségesek lelhelyei : Csiklóvá, Li- 
betbánya); Erdély (Oláhpián) ; Tirol (Zillerthal) sat.

b) Grossular (Hessonit, Kanelstein) — Mesztun- 
«rránát. Zöldes, veres, narancsszínű. Szibéria: Rézbánya; 
(Dobsina (?) zöld; serpentin hasadókban).

c) Melanit (Kolophonit) = Mészvasgránat. fekete. 
VcZllV.

d) Uwarowit =- Mészchromgránát, szép fűzőid. 
Chromittal Uralon (Bissersk). - Ezt is használjak oly-

, kor ékkőnek.
Pseudomurphok. —Elváltozik : SlutUil-. Serpentia-. Chlo 

ritra.
l’yrop (C se lignin át).

Szabályos. Legtöbbnyirc gömbölyű, kopott s/.omok. 
szabadon vagy bennőve. Tör : kagyló«.

K : 7.5. Töm : 3,6—3,8. (J véglény. Vérvörös. 
(Mg, Fc)O, (A12O\ Si()\ (’r():‘) (ninos kellő vogx 

jegy); kevés CaO, Fe’O3, Mn“()3. - l'\ e. nehezen oh ad
meg 3,5—4. Boraxxal zöld gyöngyöt ml. Snvnk nem 
bántják. »

Csehország, homokban, tolovónybon (lodsodho?. 
Meronicz sat.); Szászhon serpentínbon (’Zölditzh < oyhm.
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3Ië’r nagyobb becsben van mint a Gránát. Zsinórra tűzve 

gyöngyöknek (Így 1000 szem 120-1-10 ft.), nyers állapotban gyógy- 
szertárakban tarának használják.

» llelvin, tetraéderes Gránát. A /72. ábrában ki van
'p képződve a positiv (ZJ) és a negatív (e) tetraéder. Az 0

/ / \ irányában jól hasad. — (Mn, Fe)S, SiO , Be 0 , MnO,
í_/ ʃ ' FeO. Sárga, barna. K : 6 — 6,5. T : 3,1 3,2. Szászhon, 

___/ Schwarzenberg Gnciszban Quarcz-, Gránát-, bluorit-, 
172. Calcittal; Breitenbrunn. Norvégia.

A) Skapolit-nem. — Négyszöges. 
Zirkon (Jácint, Cirkon, Hyacinth, Jargon). 
Négyszöges; coP, P, 3P3 sat. Egyesen benn- vagy 

fennőtt krystályok; kopott szemek. Nem jól hasad P és 
coP szerint. Tör : kagylós — egyenetlen.

K: 7,5. Töm: 4—4,7. Gyémántfényű üvegfény. 
Veres, barna, sárga, szürke, fehér, színtelen.

Zf’O3, SiO3; kevés Fc’O3, CaO, HO. — F. c. nem 
olvad meg, de színét veszti. Savak nem bántják.

Homokban : Oláhpián; Csehország (Bilin); Karin- 
thia(Saualpc); Ceylon; Szibéria. — Lávatuffban : Vezúv; 
Grönland. — Syenitben : Norvégia.

A szépeket harmadrendű ékkőnek használják (Jácint, Hya- 
cint). az alábbvalókat órák és mérlegek készítésénél.

ldokras (Vczuvian. Egeran).
Négyszöges; P (c) 74° 27' (Kokscharow). A szokot- 

°tabb alakok coP (d), ooPoo (Jf), oP (P), P« 
Poo 56° 29', ooP3. 173. ábra egyik egyszerűbb 
összalaklata. — A krystályok többnyire oszlo
pok, ritkábban táblák; szálas, szemcsés halma
zok. Nem jól hasad coPco és coP irányban. 
Tör : egyenetlen, szálkás, kissé kagylós.

K : 6,5. Töm : 3,3—3,4. Üvegfény gyak
ran zsírfénybe hajolva. Barna, zöldes, sárgás, ritkán kék. 

3RO, SiO3 + R*O3, SiO3. (RO = FeO, CaO, MgO; 
l<’O3=(Al,Fc)'O3; kevés Mn, NaO, KO, CO‘, IIO. •— 
F. c. könnyen olvad 3. Sósav izzitás után könnyen, kü
lönben alig vegybontja. — Lávában, serpentin-, gneisz- 
és szemcsés mészben. — Csiklova; Tirol (Zillerthal) ; 
Norvégia (Egg). Vezúv, a l’égi kihányásokban.
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Skapolit (Wernerit, Paranthin, Nuttalit, Spreustein).
Négyszöges; eoP, coPoo, P. Olykor igen hosszú 

Oszlopok, benn-, fcnnőve; durván szemcsés. Elégjél ha
sad- ooPeo, a hasadáslapok szakadtak.

K : 5—5,5; rideg. Töm : 2,6. Üveg-, zsír-, gyöngy
fény. Fehér, szürke, kék, zöld, veres.

3(CaNa)0, SiO3 +2(A12O3, SiO3); kevés Fc2O3, 
MgO, NaO, KO, MnO2, HO, CO2. — F. e. megolvad = 
2,5 s duzzad. Sósav vegybontja, de kovasav-kocsonyát 
nem képez.

Gránitban, szemcsés mészben, mágnetittelepben. 
Norvégia (Arendal); Svédhon; Finnland; Észak-Amerika.

Melilith (Humboldtilith, Sommervillit, Zurlit).
Négyszöges; P 66° 24' (Fonscca). Legközönsége

sebben vannak összalakulva : oP, coPeo. A 160, ábrában 
vannak : oP(P), coPco(Jʃ), coP(d), coP3(c), P (a),

M:M = 90° 0'
M : d = 135 0
M : c = 153 26 
P : a = 123 12

Egyes táblás fennott krystályok; sugáros.
K : 5. Töm : 2,9—3,1. Üvegfény. Barnás, sárgás. 
2[3(Ca, Mg,Na)O, SiO3] + A12O3, SiO3; kevés KO, 

110. Vezúv és Capo di Bovc.
Tachyaphaltif. rövid vastag Oszlopokban: nem hasad. SiO3. 

Zr-’O3, ThO(?),Fe’O3, A1SO3, HO. Sötét veresbarna; törése kagy
lós. K : 5,5 T : 3,6. Norvégia, Krageroe Sphennel gránitban, a 
mely eret képez gneiszban.

Sarkolith, apró krystályokban, a melyeket azelőtt Anal- 
cimnak tartottak. (Na, K, Ca)Ö, Al503, SiO3. A Gránát általános 
vegyjegyét ruházhatni reá. Testszinű. Igen törékeny. K : 6. T : 2,9. 
Vezúv. — Ritka.

Mejonit. Négyszöges; P 63° 42z. IG1, ábra a 
közönséges Összalaklata : ooPcoQʃ), P (0, coP (<?). 
Oszlopos. Hasad coPco irányban jól; coP irányban nem 
jól. — 3CaO, SiO3-f-2 (APÓ3, SiÓ3), a Zoisit és Epidot 
vegyjogyével bír. Színtelen, fehér. F. e. olvad 3. K : 
5,5—G. T : 2,7. Nápoly közelében, Monte Somma, mész
kőben képez geodákat (= krystályfészkeket).
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e) Epidot-nem. — Egy hajlású.
Epidot (Zoisit, Pistazit, Eiscncpidot, Mangancpidot).

Egvhajlású; a méretek kissé ingadoznak. C (a ferde
szög) 89” 27% oP(Z), eo-Pco(Jl), eoP2(o) 63” 8% -Pco(7’) 
64” 36'. ~ '------ ~
—3-Poo(<) sat. 175., 176. és 177. 
tabb alakja.

-Pco(r) 63” 43', P(z) 70” 9', —P(n) 70” 33', 
ábrái' nchánv szokot-

-P<

n : n = 109° 27'
n : z = 117 33

M : i = 145 39
M : r = 116 17
1\I : T = 115 21
M : 1 = 90 33
M : o = 121 34
n : r = 125 16
T : z = 125 4
T': r = 128 19

■ co szerint összenőve
i

Rovatos Oszlopok; ikrek 
szálas, szemcsés, tömött.

Igen jól hasad épátló — jól Poo irányban. Tör : 
kagylós, egyenetlen, szálkás. K : 6—7. Töm : 3,2—3,5.

Üvegfény, hajolva gyöngy-, zsírfénybe. Zöld, barna, 
szürke, néha veres, fehér, fekete.

3RO, SiO34-2(R2O3, SiO3). — Nevezetesen:
a) Pistáéit (Epidot), oszlopos krystályok; az élszö

gek 109” 27'; 104” 44' 9". = 3CaO, SiO3+ 2[(Al,Fc)2O% 
SiO3]; kevés Mn’*03, LiO, NaO, MgO, HO. Zöld? — F. c. 
habzik s karfiolidomú sötét tömeggé válik. Sósav alig hat 
reá. A megolvadás után savakkal kocsonyásodik. Norvé
gia (Arendal) őskőzetben; Frankhon (Bourg d’Oisans): 
Piemont; Vezúv.

b) Zoisií ? krystályok ritkán tiszták, kakas kinézé- 
süek: szálas, sugáros, tömeg. = 3(Ca, Fe, Mn)0, SiO3 
+ 2(AFO3, SiO3); kevésMgO, KO, NaO,HO, CO2,VO3« 
Szürke, barna, fehér. — F. c. fehér tömeggé olvad 3—3,5. 
Salzburg; Tirol (Faltigl); Styria; Bajorhon (Zwicsel).

c) Mangáncpidot, szálas és sugáros tömeg. = 3CaO. 
SiO3 + 2[(Al, Mn,Fe)2O3, SiO3]; kevés MgO, SnO, CuO.
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Színe s karcza veres. — F.c. könnyen megolvad. Piemont 
(St. Marod).

A Pistacitet, hol nagyobb mennyiségben jön elő, vasérczek- 
kel együtt kiolvasztják.

Gadolinit (Ytterbit).
Egyhajlású. Tiszta krystályok ritkák. Rendesen vas

kos, tömött. Nem hasad. Tör : kagylós, egyenetlen, szál
kás. K : 6,5—7. Töm : 4—4,5. Zsíros üvegfény. Fekete. 
Karcza zöld és szürke. Áttetsző — sötét.

3(Ce,FeY)O, 2SiO3. — F.c. a kagylós törésű mint 
tapló ég, megduzzad, de nem olvad; a szálkás törésű csak 
mejrduzzad. 1794 Gadolin benne találta fel az Ytterfoldet 
= YO.

Svédhon: Norvégia (gránitban). — Elég ritka.
Allanit (Orthit, Cerin) Epidottal isomorph; vaskos; szemek

ben. SiO3, (Al,Fe)*O3, (Fe, Mn)O, (Ce, La, Di. Y)O, (Ca, Mg, K, 
Na)O, IIO. K : 5,5—6. T : 3,3—4,2. Barna, fcketc's, sárgás. Tö
rékeny.

Allanit: Grönland. Snarum. Thüringia.
Cerin : Bastnäs, Riddarhyttan Svédhon.
Orthit : Stockholm, Kultberg; Finbo, Ytterby Svédhon.

f) Axinit-nem. — Háromhajlású.
Axinif.

Háromhajlású; az alakok igen részaránytalanok. A 
170, ábrában kiképződvék : eo'P(P), ooPco (r), 'P(?z). 
2'P(Z), 3'P3(s), és 2 'P,oo (x).

P : r = 134° 48'
P : u = 135 24
r : u = 115 39
s : r = 143 37
s : u = 152 1
s : x = 164 0

Egyes vagy csoportos krystályok; héjas, sugáros, 
szemcsés halmazok; vaskos. Egy irányban kissé hasad.

K : (6,5—7. Töm : 3,2. Üvegfény. Barna, szürke, 
kék. Trichroismust mutat. Melegítve villámos.
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3(Ca,Mg)0, 2(Si, B)03 + 2[(A1, Fc, Mn)2O3 (Si, 
B)O*J; kevés KO. — F. c. felbuzogva könnyen olvad = 
2 zöld üveggé. Sósav nyersen nem, de izzítva SiO3 ko
csonyát választ ki.

Gömörmegye (Rósnyó, Polana); Frankhon (Bourg 
d’Oisans Álhit-, Prehnit- és Quarczczal); Kongsberg 
(ezüstbányában); Svédhon (Nonnark : Amphibol és Mag” 
netittel); Cornwallban különös sziklafajt képez Gránát és 
Turmalinnal.

Danburit, krystályodott, vaskos, hintett. SiO3. BO3, (Ca, 
(&•» Na)O, (AÎ. Fe, Mn)2O3. Sárgás, fehéres. K : 7. T : 2,957. 

Némileg hasonlít, a Chondrodithez. Igen törékeny. Connecticut. 
Danbury, Dolomitban, Oligoklaszszal.

y) lolit-nem, — Rhombos.
lolii (Dichroit, Peliom, Steinheilit, Cordierit, harter 

Fahlunit, Luchs-Wassersaphir).
Rhombos; coP(J£) 119° 10' (Brcithaupt), P oldal

élé 95° 36', %P(í) 57” 46', Pco (s) 58° 22', ^Pco (Z), 
oP(P), néha ooP3 sat. 160, ábra.

Rövid Oszlopok, néha oP irányban levele
sek; vaskos, hintett, görkő.

Kisátló irányban elég jól, Peo irányban 
alig hasad. — Tör : kagylós, egyenetlen. K : 
6 — 7,5. Töm : 2,5. Üvegfény, törésen zsírfény,

különféle kék, néha szürkés, barnás, színtelen. Trichrois- 
must mutat.

3MgO, 2SiO3+3(ABO3, SiO3); kevés MnO, FcO, 
CaO, HO.

F. c. nehezen olvad szélein átlátszó üveggé. Olva
dási foka 5,5. — Sósav keveset hat reá.

Bajorhon (Bodenmais : füstszinü krystályok = Pe
liom); Szászhon gneiszban; Grönland quarezban; Spa
nyolhon gránitban = Iolit; Svédhon (Fahlun : barna = 
Fahlunit); Ceylon homokban, átlátszó = Vizzaphir, 
Hiuzzaphir.

A ceyloni átlátszó és kék féleségek gyűrűbe és mell tűbe fog
laltatnak.

Pseudomorphok igen közönségesek a vizfölvevés által: 
Fahlunit, Bonsdorffit, Esmarkit, Chlorophyllit; más-

P

160.
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kor a KO allyak részét szénsav eltávolította; vagy Fe’O* jutott be 
FeO, CO2 által; vagy alkálik szénsavas alkalis vizek által, így lett 
a Pinit, Csillám, tehát ilyenkor az Oszlop levelekre foszlik szét. 
Mint elváltozott Iolit tekinthetők a következők is : Gigantolit, As- 
pasiolit, Praseolit, Weissit, Pyrargillit, Liebenerit, lberit, Gies- 
eckit, Killinit, Huronit, Oosit.

IV. Csillám-rend. — Ally és sav 0 1: 1 — 1: %. 
Szöveg leveles.

Muskovit (Kálicsillám, Kaliglimmer, optisch zweiaxiger 
Glimmer).

Rhombos; az összalaklatban feles idomok is vannak 
s ezek miatt kinézése egy hajlású. Hatszögü táblák, néha 
különfélekép csoportúivá; leveles, pikkelyes. oP irány
ban igen jól hasad.

K : 2—2,5. Lágy, vékony levelekben rugékony. 
Töm : 2,7—3,1. Tökéletlen gyöngyfény. Színtelen, fehér, 
szürke, zöldes, sárgás, néha barna és olajzöld. Két opti
kai tengelye van.

KO, SiO2 + 4(APO3, SiO3); kevés Fe2O3, Mn2O3, 
Cr2O3, MgO, CaO, HO, F. — F. c. nehezen olvad 5,5. 
Sósav, kénsav nem hatnak reá.

Igen elterjedt. Gránit, gneisz, syenit, csillámpala 
elegyrészét képezi; azonkivül basalt-, trachyt-, szemcsés 
mész- és keselykőben (Wacke). Szibéria; Svédhon (Fin- 
bo); Norvégia (Skutterud) a legszebbet szolgáltatja sat.

A nagy táblákat Oroszhonban ablakba metszik üveg helyett ; 
Indiában festenek reá ; nálunk mikroskophoz használják tárgytartó
nak; lámpákhoz, porzónak sat.

Pseudómorphok : vizet vesz fel, elveszti rúgósságát, át
látszóságát s gyakran az alkálik s vasnak részét, és valószínűleg 
belőle képződik így : Margarodit, Gilbertit, Damourit, Seriéit; 
elváltozik továbbá Steatit- és Serpentinre.

riilogopit (Magnesiacsillám részben).
Rhombos. Hatszögü Oszlopok. Hasad mint Musko- 

vit, és szintén két optikai tengelyű. Sárga, rézveres; 
néha fehér, színtelen, vagy különféle barna.

3[3(Mg,K)O, SiO3] + 2(A12O3, SiO3); kevés F, 
Fe2O3, FeO, MnO, NaO, LiO, HO.

Szemcsés mészben és serpentinben. Frankhon (Vos- 
ges); N.-York (Edwards) és sok más hely E.-Amerikában, 

firabó Jóm. Áavány tan. 15
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Pscudomorphok : elveszti rúgósságát; gyöngyféuyt és 

gyakran barna foltokat kap, de közelebbről^ nem ismertetik az ered- 
me'nv. — Elváltozik Steatitra is.

Biotit (Magncsiacsillám részben, optisch einaxiger 
Glimmer, Rubellan, Meroxen, Rhombcnglimmer).

Rhombos (?); közönségesen táblás Oszlopok.
Igen jól hasad ally irányban.- Leveles. Két optikai 

tengelyű. K: 2,5—3; rugékony vékony levelekben. Töm : 
2,7—3,1. Gyöngyfény; gyakran az oszloplapokon töké
letlen fémfény. Sötétzöld, barna, csaknem fekete.

3(Mg,K)0, SiO3+(Al,Fe)2O3, SiO3; kevésMir’O3, 
Ti-O3, MnO, FcO, CuO, KO, NaO, F, Cl, HO. - F. c. 
nehezen olvad 5,5. Sósav nem, kénsav vegybontja, SiO3 
vázat hagyván vissza.

Vezúv (Meroxen); New-York (Monroe, St. Law- 
rence, Gouverneur sat.).

Pscudomorphok : Rubellan, Steatit, Magnetit.

Lepidolith (Lithionglimmer, Lithionit, Zinnwaldit 
részben).

Rhombos; gyakran ferde hatszöges Oszlopok; leve
les, pikkelyes. Igen jól hasad ally irányban.

K : 2,5—4. Töm : 2,8—3. Gyöngyfény. Rózsaszín, 
szürkés, sárgás, fehéres. Áttetsző.

KO, LiO, NaO, Al2O3,Fe2O3, Mn'O3, SiO3, F (még 
nincs vegyjegye). F. e. könnyen olvad 2—2,5 fehér vagy 
szürkés üveggé, mely néha mágneses. A láng olvadáskor 
veres. — Morvaország (Rozena); Szászhon (Zinnwald, 
Altenberg, Penig); Cornwall.

Lepidomelan táblás, pikkelyes. 3RO, SiO3+3(R‘O3,SiO3) 
= (Fe, Mg, Ca, K)O, (Al, Fe)-'O3. Kevés HO. Fekete. Csilláinnemú. 
Kissé törékeny. K : 3. T : 3,0. Svédhon, Persberg.

V. Földpát-rend. —Ally és sav 0 1:1. A prot- 
oxydek és peroxydek 0 1:3 vagy 1 : 4.

a) Leucit-nem. — Szabályos.
Sodalit. '

Szabályos; coO. Szemcsés. Többé kevésbbé jól ha
sad ooO irányban. Tör : kagylós — egyenetlen.
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K : 5,5 — 6. Töm : 2,2. Üveg-, zsírfény. Szürke, 
zöldes, sárgás, néha kék.

3NaO, SiO3 + 3(A1!O3, SiO3) + Na Cl. - F. e. 
grönlandi nehezen, a vezuvi könnyebben olvad színtelen 
üve""é. Savak SiO3 kocsonyát választanak ki.

°°Csillánipala-, gránit-, trachyt-, hasalt- s egyéb vul
káni kőzetben. Grönland; Vezúv; Brcisgau (Kaiserstulil): 
Sziczilia (Val di Noto : Nephelin és Analcimmal).

Lapis lazuli (Lazúrkő, Lazurstein, Ultramarin).
Szabályos; coO. 'Leginkább vaskos, hintett; szem

csés. Tökéletlenül hasad e^O irányban. Tör : egyenetlen.
K : 5,5. Töm : 2,3—3,4. Üvegfény. Kék.
KO, NaO, CaO,Al5O3, SiO3, SO3 (nincs vegyjegye); 

kevés HO, CO-, MgO, S. Sósav hydrothiongőzt hajt ki. 
— F. c. fehér hólyagos üveggé olvad. Gránit és szemcsés 
mészben, Pyrit- és Csillámmal. China; Perzsia; Szibéria; 
Bucharia.

Dísztárgyakra dolgozzák fel. Hajdan porából készítették a 
■drága ultramarinfestéket, most gyárilag állítják elő az alkrészekból.

Hauyn.
Szabályos; coO; egyes ritkán csoportos szemek.
K : 5—5,5. Töm : 2,5—1,5. Üveg — zsirfény. Kék. 
3NaO, SiO3+ 3(APÓ3, SiO3) + 2(CaO, SO3); ke

vés KO, Fc'JO3, S, Cl. — F. e. pattogzik s nehezen olvad 
hólyagos üveggé.

Lávában Vczuvon (Somma); basaltban Rajnán An- 
dernach mellett (Niedermendig).

Nosean (Nosin).
Szabályos; coO; vaskos szemcsés. Meglehetősen 

hasad eoO irányban. Tör : kagylós. ..
K : 5,5. Töm : 2,2—2,3. Üveg-, zsirfény. Szürkés, 

kékes, barnás, néha feketéig
3NaO, SiO3+ 3(A1-O3, SiO3) + NaO,SO3; kevés 

Fe’O3, Mn’O3, S, Cl. — F. e. színét veszti s hólyagos 
üveggé olvad. . ..

Rajnán Poroszhon (Laacher Sec : Földpat űrjeiben, 
Riedcn és Volkersfeld : leucitsziklában).

15*
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Leucit (Amphigen).

Szabályos; eddig csak 202 (Leucitoëder), a krystá- 
lyok egyesen bennőve, ritkán csoportosak; szemcsés. Alig 
hasad ooOco irányban. Tör : kagylós.

K : 5,5—6; rideg. Töm : 2,4. Üvegfény. Hamuszin, 
fehér. (3K0, 2SiO3) + 3[A12O3, 2SiO3]; kevés Fe2O3, 
NaO, CaO. — F. c. nem olvad meg. Sósav vegybontja.

Vezúv lávájában, a legszebbek vannak Róma táján; 
trachytban Rajnán (Andernach, Laacher Sce).

Pseudomorphok : Földpát, Kaolin.
Skolopsit. vaskos, tökéletlenül szemcsés. 6(110, SiO3) *+ 

2Al’O3, 3 SiO2. — RO = (Ca, Na, Mg, K)0; kevés (Fe, Mn)*05, 
SO3, Cl. Szürkésfehér. K : 5. T : 2.53. Kaiserstuhl. Breisgau.

146.

b) Nephelin-nem. — Hatszöges.
Nephelin (Sommit, Cavolinit, Elacolit, Fettstein, Davyn).

Hatszöges; P(?') 88° 6Z, ooP(Jʃ), oP. 146. ábra.
Egyesen benn- vagy csoportosan fennőtt 

apró krystályok; vaskos durvaszemű. Tisztán ha
sad ooP, nem tisztán oP irányban.—Tör’: kagy
lós — egyenetlen.

K : 5,5—6. Töm: 2,5—2,6. Üveg-, zsírfény.
A krystályos (Nephelin) színtelen, fehér, sárgás; a vas
kos (Eläolit) zöld, szürke, barna, téglaveres.

2 (Na, K)0, SiO3 + 2 (A12O3, SiO3); kevés] .CaO, 
MgO, MnO, HO, SO3, Cl. — F. e. a krystályos nehezen, 
a vaskos könnyen olvad meg = 3.

Nephelin lelhelyei : Vezúv régibb lávái; Róma 
(Capo di bove); Héidelberg (Katzcnbuckel -.phonolitban); 
Szászhon (Löbauer Berg). — Elaolité : Norvégia (Fre- 
deriksvärn : Zirkonsycnitbcn); Szibéria (Ilmenhegység : 
Földpát-, Csillám-, Zirkonnal sat.)

Cancrinit.
Hatszöges; vaskos, szálas. Jól hasad coP, roszúl 

oP irányban. K : 5,5—6. Töm : 2,4—2,6. Nem tiszta 
üvegfény. Fehér, szürke, sárga, zöld, kék, vereses. JÁt- 
látszó.

2NaO, SiO3 + 2(A12O3, SiO3) + (Na,Ca)O, C02 +
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HO. — F. c. könnyen megolvad hólyagos üveggé. Só
savval pezseg.

Ural (Miask, Turkinsk : gránitban); Litchfield.

c) Földpát-nem * ). — II á r o m — egy h aj 1 á s ú.
Anorthit (Indianit, Christianit, Biotin, Amphodelit, 

Latrobit, Diploit, Linseit).
Háromhajlású; krystályzata mint Albité. oP : eol?co 

= 85” 48'; coP' : co'P = 120” 30' (Rose).
Jól hasad oP és kisátló irányban. Tör : kagylós. 

Vaskos, szemcsés (Indianit). K : 6—7; rideg. Töm: 
2,6—2,7. Üvegfény, a hasadáslapokon gyenge gyöngy
fény. Fehér, szürkés, vereses. Átlátszó — áttetsző.

3CaO, SiO3 + 3(AFO3, SiO3); kevés MgO, KO, 
NaO, FcO, NiO, Mn*03, HO. — F. e. mint Albit, csak
hogy szódával zománezot képez. Sósav vegybontja; Anor- 
thitból SiO3 kocsonya válik ki, Indianitból nem.

Amphodelit : Finnland; Svédhon. — Anorthit 
(Biotin) Vezúv.

Andesin.
ç Háromhajlású; krystályzata mint Albité, de hasa

dása különbözik : a lapok fölülete egyenetlenebb s az élek 
tompábbak. Vaskos, szemcsés.

K : 6., Töm : 2,6—2,7. Nem tiszta üvegfény. Fehér, 
szürke, zördes, sárgás, testszinü.

3(Na,Ca)O, 2 SiO3 + 3 (APÓ3, 2 SiO3); kevés KO, 
MgO, NiO, Fc‘O3, HO. — F. c. nehezen olvad golyóvá. 
Savak nem egészen bontják el.

Andes hegységek; Frankhon (Vosges : syenitben); 
Szilézia (serpentinben a chrysoprasbányában Franken
stein mellett).

Labrador.
Háromhajlású; méretei szerint nem egészen ismere

tes. oP : coPcxo = 86° 25'; oP: ooP' = 114° 26'; coPco: 
oo'P = 120” 40' (Miller).

*) A Földpátokról azok fontosságánál fogva az ásványhatáro
zásnál _ alános tárgyalás is fordul elő. Továbbá 137 lapon.
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Ikrek mint Albitnál. Bennőtt krystályok; vaskosan 

szemcsés, tömött. Jól hasad oP, kevésbbé kisátló irány
ban , a hasadáslapok rendesen rovatosak. Az élszögek 86° 
és 94°.

K: 6. Töm’: 2,6—2,7. Nem tiszta üvegfény. Szürke, 
barna, zöldes, néha színtelen, néha üveges; rendesen 
-színjátékot mutat. — Széleken áttetsző.

(3Ca + Na)O,SíO3+ APÓ3, SiO3; kevés KO, MgO, 
MnO, FeO, FevO3, HO. — F. c. megolvad = 3 tömött 
színtelen gyöngygyé. Porát meleg vagy törne sósav töké
letesen vegybontja, míg a Földpátét és Álhitét nem.

Észak-Amerika (Labrador partjain : Amphibollal, 
Hyperstennel, Magnetittal). — Aetna és Vezúv láváinak 
s több más sziklafajnak elegyrésze : mint némely por- 
phyrnak (porfiro verde antico), doleritnek, némely amphi- 
bolsziklanak némely gránit- és syenit-, zöldkő- és mela- 
phirnak (Tirol).

Csiszolva szép szinjátéka miatt néha dísztárgyakra dolgoz
zák fel.

Oligoklas.
Háromhajlású. Krystályok ritkák, s Álhitéhez ha- 

sonlítnak, úgy szintén az ikrek is. oP : ooPco = 86°45'; 
coP' : co'P közel 120°. Vaskosan szemcsés. Jól hasad oP 
és kisátló irányban. A oP hasadáslapok rovatosak. Tör : 
kagylós — egyenetlen.

K: 6. Töm: 2,5 —2,6. Nem tiszta üvegfény. Sárgás, 
szürkés, vereses, fehér. Áttetsző.

(Na, Ca, K)O, SiO3 + APÓ3, 2SiO3; kevés FeO, 
MnO, Mn2O3, Fe2O2. — F. c. könnyebben olvad mint 
Orthoklas vagy Albit tiszta vagy zavaros üveggé. Savak 
nem bántják.

Porphyr-, gránit-, syenit-, serpentin-, hasalt- s tra- 
chytban (Magyarhonban s Tcneriffán). — Stockholm 
(Danvikszoll) ; Ural sat.

Albit (Periklin, Tetartin, Natronfeldspath).
\z

Háromhajlású, a krystályok (coPeouralkodása által) 
rendesen táblásak s hasonlítanak általában az Orthoklas 
alakjaihoz. oP (P) : coPco(AQ = 86° 24' (Hőse szerint
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az Albiton, és 86° 41' Brcithaupt r A
szerint a Periklinen). coP' (T) : 
co'P(Z) = 122” 15' (Kosé szerint ----

’ az Albiton, és 120° 37' Breithaupt 10b- löy*
szerint a Periklinen). 158. ábra egyes, 159. ikerkrystály a 
oP lap szerint összenőve.

Ikrek gyakoriak. Vaskos; szemesés, héjas, szálas, 
néha csaknem tömött. Igen jól hasad oP, kevésbbé kis- 
átló, roszúl ooP' irányban. Tör : egyenetlen.

K : 6—7; rideg. Töm : 2,5—2,6. Üveg-, hasadáson 
gyöngyfény. Fehér; néha kékes, szürke, vöröses, zöldes, 
oP lapokon olykor kis színjátékot mutat.

NaO, SiO3+AFO3, 3SiO3; kevés KO, CaO, MgO, 
MnO, Fe2O3. — F. c. nehezen olvad meg a széleken, de 
könnyebben mint Orthoklas; olvadási foka 4; a lángot 
tisztán festi sárgára. Meleg savak hatnak reá.

Gránitban maga vagy Orthoklassal (Pompejus osz
lopa), mitől általában fehérebb szinc által különbözik; 
gyakran a syenit- és zöldkőben. Tiroli, salzburgi (Perik- 
lin), sveiezi Alpok több helyén.
Orthoklas (közönséges Földpát, Feldspath, Kalifeld- 
spath, Felsit, Adular, Eisspath, Pegmatolith, Leelit, 

Amazonenstein, Mond-Sonnenstein).
Egyhajlású; C (a ferde szög) 63° 53'. oP (P), coP 

(Tés Z) 118° 50', -Poo(æ) 653 47', 2i>co(n) 90°, 2Poo(s/) 
353 12', P(o). Nehány gyakoribb összalaklat:

158.

149.
coP, Pco, oP. Gyakran az Aduláron.

az ally oP és a

150. ábra. ooP, co'Pco (Jʃ) > co-Pco (Â:) , P (o).
151. ábra, eoíRco, coP, oP, 2Poo, co'ÉS^). A grá

nitban és porphyrban bennőtt krystályokon gyakori.

148. ábra.
149. ábra. Ugyanaz az Aduláron, 

Hcmidoma egyenlő fokban kiképződve.
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152. ábra, eo'Boo, coP, oP, 
2-Poo, -Pexo, P, 2Poo(n).

153. ábra. oP, eoPexo, ooP, 
2-Peo, 2Poo. Gyakori.

A krystályok részint rhom
bos kurta Oszlopok, ha eoP, ré
szint vastag táblák, ha coBco, 
részint hatoldalu kurta Oszlopok, 

ha coP és exopeo, részint épszögű Oszlopok, ha oP és 
oopoo uralkodnak.

Ikerképződések gyakoriak, s az'Jcülönösen c követ
kező három törvény szerint történik :

<z)JAz ikersik az ally 154. ábra; de így nőnek össze 
a 149. és 150. alakok is.

ß) Az ikersik a 2Peo egyik lapja 155. ábra. Ezen 
ikerképződés ismétlődése által szép kettős ikrek jönnek 
létre 156. ábra. Ezt a bavenói szép példányokon észlel
ték először, s azért a bavenói törvénynek is mondják; de 
az Adulár rhombos vagy hatoldalu os^lopdad krystályain 
is ki van fejlődve.

Az ikertengely a főtengely. Ez a legközönsége
sebb eset, s különösen a gránit- és porphyrban előjövő 
táblás vagy Oszlopos krystályokon mutatkozik. Legisme
retesebbek a Carlsbadiak, honnét a törvényt a Carlsbadi 
ikrek törvényének is szokás mondani. 157. ábra.

154. 155. 156. 157.

Krystályok egyesen bennőve vagy fennőve több
nyire csoportosan. Vaskosan; hasadó vagy szemcsés; oly
kor durván leveles.

Igen jól hasad oP, valamivel kevésbbé ferdátló s 
roszúl ooP irányban. Tör : kagylós — egyenetlen — 
szálkás.

K : 6. — Töm : 2,4—2,6. Üvegfény. oP lapon gyak-
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ran gyöngyfény. Fehér; gyakran szürke, vercses, zöl
des. Áttetsző — átlátszó.

KO, SiO3 +AFO:|, 3SiO3; kevés NaO, CaO, MgO, 
Fe2O3, HO, CuO, F. — F. c. csak szélein olvad meg. Ol
vadási foka 5. Savak nem bántják.

Féleségei : Közönséges Fö 1 d p á t, kevéssé áttet
sző, sokféle szinti, a legtöbb gránitnak, gneisz-, syenit- 
és porphyrnak elegyrésze. Csehország (Carlsbad, Elbo- 
gen); Szilézia (Lomnitz); Piemont (Baveno); Norvégia 
(Arendal); Elba. — Igen elterjedt.

Adu 1 ár, Jégpá t, átlátszó, fényes, színtelen vagy 
világos krystályok. Mint Adulár a gránit- és gneiszerek
ben vagy űrökben. (Sveiczi Alpok); mint Jégpát Amphi
bolia! Vczuvon.

Üveges Földpát átlátszó, tisztáu üvegfényíí, 
trachyt s egyéb vulkáni sziklában. A trachytban előjövőt 
Sanidinnek, a vezuvit Rhyakolitnak is nevezik.

Amazonkő, zöld. — Ritkaság, s gyűrűbe foglalják.
Holdkő (Mondstcin) áttetsző, csiszolva fehér-kékes 

csillogást mutat. (Ceylon; Grönland). — Ritka.
Nap kő áttetsző; benne veres (Göthit) pikkelyek 

vannak. — Szibéria. Ritkaság.
Összetételre nézve afoldpáthoz sorozható : a Tájt kő 

és Obsidián, melyek vizet nem tartalmaznak, és a 
Gyöngy kő meg Szurok kő, melyekben viz is van.

Tajtkő (Bimsstein) egy igen likacsos fóldpátsalak, 
vulkáni képződmény. Használják csiszolásra.

Obsidián, tisztátalan földpát, üvegállapotban, 
néha földpát és más ásványok keveréke, a vulkáni kőzet 
különbsége szerint. Minden láva képes, ha sebesen kihűl, 
Obsidiánt adni. K : 6 — 7. Tör : kitünoleg kagylós. Fe
kete, szürke; olykor kék, veres, sárga. Selmccz (geletneki 
völgy) ; Tokaj ; Szibéria ; Lipari szigetek.

Használják apró tárgyak, mint szelenczék, gombok, fekete 
tükrök készítésére.

Gyöngy kő (Perlstein, Perlit, Sphärulit) zsíros 
gyöngy fényű víztartalmú üveg. Leginkább hamuszinű. 
néha barnás, vereses, kékes, fehéres. Tör : kagylós. Oly
kor gömbölyű héjas kiválások vannak benne (Sphürulit). 
— Egész hegyeket képez Selmccz, Tokaj vidékén, Mátrá
ban; Mexikóban.
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Szúr ok kő (Pechstein) tisztán zsírfényű víztar
talmú üveg. Zöldes, néha barnás, sárgás, vercses, feke- 
tés. Tör : tökéletlen kagylós, egyenetlen. — Tokaj, Sel- 
mecz, Körmöcz; Szászhon (Meissen).

Pseu d o in o r p li o k : Földpát ős Albit alakjában jő elő ; Stca- 
tit, Talk, Clilorit, Kaolin, Lithomarga.

Szénsavas viz elviszi belőle előbb a meszet, elmen
nek aztán az alkálik szénsav- vagy kovasav-vegyben s 
visszamarad Kaolin, vagy a körülmények minősége sze
rint egyéb vizsilikát, melyekből néhány itt fog következni.

Kaolin (Porczellánföld) APÓ3, SiO3 + 2HO; ke
vés KO, NaO, Fe2O3, CaO, MgO. — Földes; fehér, néha 
világos színes. Földpátos sziklafajok elmállásának ered
ménye. — Körmöcz, Muzsaly; Csehország; Szászhon; 
Frankhon.

Kővel ő (Steinmark, Lithomarga) sokféle nem szo
rosan meghatározott timföld — hydrosilicátok. Van szilárd 
és porló. Fénytelen. Veres, fehér. Tapintata finom. Kissé 
sikamlós. Nyelvre néha tapad, néha nem. — Szászhon 
(Rochlitz : Carnat). Összetétele mint Kaoliné.

Pholerit (Nakrit) szintén közel áll Kaolinhoz; csil
logó, fehér pikkelyek. Selmecz (Diasporral) ; Frankhon 
(Fins, Kivé de Grier széntelep vasérczeinek hasadékaiban) ; 
Naxos (Smirgel és Margittal).

Bol barna, sárgás, vereses; tapintata sikamlós; 
nyelvhez tapad. Ide tartozik a Hegyiszappan (Berg- 
seife) és Ochra n (Oravicza).

Agyag (Thon,.Lehm), különféle földpátos kőzetek 
elmállásának végeredménye; úgy lehet tekinteni mint 
Kaolint, mely keverve van több kevesebb mészszel, vas
sal, magnesiavegyekkel sat., s c szerint tulajdonságai is 
változnak. Többnyire van reálehelve sajátságos u. n. 
agyagszaga.

Ágai matol ith (Bildstein, Pagodit, Lardit), ta
pintata puhás. K : 2—3. Fehér, zöldes, barnás, néha 
tarka. — F. e. szélein kissé megolvad. China; Nagyág, 
Selmecz (diaspor-ér tömegének egy része).

Kaolinból készülaporczellán s finomabb cserépedény ; 
agyagból a közönséges, és a tégla. Némely agyaggal (kal
lóföld, Walkérde) posztógyárakban a gyapjú zsírját veszik 
ki. Tisztán timföld hydrosilicátból álló képlekény agyag-
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ból készülnek a tűzállótégelyck és ilyen téglák (Stour- 
bridge; Rév Biharban; Zsaluzsán Gömörben; Hcssia).

Vannak népek, melyek egy bizonyos (szerves részeket tartal
mazó) agyagot meg is esznek. — Az Agalmatolithból Chinában kü
lönféle tárgyakat faragnak.

Hyalophan alakja mint az Orthoklasé, de összetétele más és 
érdekes, mert egy vegysúly Kálira, egy vegysúly Baritot tartalmaz: 
(Ba, K)O, SiO2-j-APÓ3, 3SiO2. Átlátszó. T: 2,801. Savak nem 
bántják. ÍVallis, Binnenthal, dolomitban.

d) Petalit-nem. — Protoxydek és peroxydek 0 1:4. 
Petalit (Kastor).

Egyhajlású (?), eddig csak szemcsés halmazokat 
ismerünk. Egy irányban elég jól, másban kevésbbé (élszög 
142°), s egy harmadikban alig kivehetőleg Hasad.

K : 6—6,5. Töm : 2,4. Üveg- s a jó hasadáson 
o-yöngyfény. Fehér vagy szürke, néha vercses, zöldes. 
° 3(Li, Na)0, 4SiO3 +4(A1‘O3, 4SiO3); kevés CaO,
MgO, MnO, KO, Fc*O3, HO. — F. e. csendesen megol
vad = 3,5 fehér zománczczá s a lángot veresre festi. 
Benne találta fel 1817 Arfvcdson a Lithiont.

Utö sziget (vasbányában Lcpidolit-, Turmalin-, Spo- 
dumen- és Quarczczal); Canada (York); Elba (Kastor).

Függelék.
Saiissurit (Jade).

Rendszer nem ismeretes. Vaskos, szövege szemcsés, 
tömött. Tör: egyenetlen, szálkás. Szívós, törni igen 
nehéz.

K : 5,5—6. Töm : 3,2—3,6. Gyöngy-, üveg-, zsír
fény. Fehér, zöldes, szürkés.

[%(3RO) + 2/3(R2O3)] SiO3(?). RO = CaO, NaO, 
MgO, KO; R-03 = AFO3, Fe2O3, Mn’O3 — F. c. igen 
nehezen olvad zöld üveggé. Savak nem bántják. Krystá- 
lyos kőzetekben ; Amphibol és Augittel gabbró, és cupho- 
tidet képezi. Genfi tó partján; Corsica; Görögország; 
Monte Rosa környéken.

Pollux, vaskos, úgy néz ki mint Quarcz; hasadásnak nyo
mai: SiO3, (Al,Fc)2O3, (K, Na,Li)0, IIO. Színtelen, áttetsző ; üveg
fényű. Törése kagylós. Sugártörése kettős. K : 6—6,5. T : 2.88. 
.Elba szigeten Kastorral.
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Isopyr, vaskos, hasad, CaO + (Al2O3, Fe2O3) 2SiO3, lényeg

ben a Labradorit vegyjcgycvel megegyezik. K : 6—6,5. T : 2,9—3. 
Szürke, bársonyfekete; néha pettyes mint a Heliotrop. Törékeny. 
A mágnesre hat gyengén. Cornwall. Edinburg, Calton Hill brccciá- 
ban Limonittal.

VI. Andalusit-rend. — Allyak O-je több mint a 
kovasavé.

aj Gelilenit-nem. — Négyszöges. 
Gehlenit (Stylobit).

Négyszöges; oP, coP. Táblás krystályok bcnnőve, 
vagy lazán összenőve. Kissé hasad oP irányban.

K : 5,5 — 6. Töm : 2,9—3. Üveges zsírfény. Zöld, 
barna.

3[3(Ca, Mg, Fe)O, SiO3] + 3(Al,Fc)2O3, SiO3; ke
vés HO, NaO. — F. c. vékony szálkában is nehezen olvad 
szürke üveggé. Sósav SiO3 kocsonyát választ ki.

Tirol (Fassavölgy, Monzonihegy) mészpátban.
b) Andalusit-nem. — Rhombos. 

Andalusit (Chiastolith, Hohlspath, Crucit, Stanzáit).
Rhombos; coP 90° 44', oP közönségesen; de ezen

kívül Pco 109° 6', és Peo 109° 50'. Egyes bennőtt, vagy 
csoportos fennőtt krystályok; szálas halmazok. Nem igen 
tisztán hasad ooP irányban. Tör : egyenetlen, kagylós.

K : 7,5. Töm : 3,1—3,2. Többnyire gyenge üveg
fény. Testszin, szürke. Ritkán átlátszó és akkor trichrois- 
must látni rajta (brazíliai).

4 APÓ3, 3 SiO3; kevés Fe2O3, Mn2O3, CaO, MgO. 
FeO, HO. — F. e. magában nem olvad meg. Savak nem 
hatnak reá.

Egy félesége Chiastolith keverve van idegen ré
szekkel s a keménységben 3 és 7,5 közt váltako
zik. Ezen idegen részek (agyagpala) bizonyos 
rendben vannak a krystály élei és tengelye körül 
összegyűlve, úgy hogy keresztmetszetében külön
féle részarányos rajzok tűnnek elő. 162. ábra.

Aüdalusit csillám- és agyagpalában; Chiastolith 
anyagpalában jön elő.

Spanyolhon (Andalusia); Tirol (Lisens); Morvaor-
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szag (Goldcnstein). Chiastolith : Spanyolhon (Jago di 
Compostella); Pyrenäek; Anglia (Cumberland).

Pscu doni orpho k : Elváltozik Kyanitre, Talk-, Steatit- és 
Csillámra.

163.

!

11 M l

Topáz (Physalit vagy Pyrophysalit, Pyknit, Stangenstein).
Rhombos; coP (Jf) 124° , 19z, 2Poo 93°, 

ooP2(Z) 93° 8', P(o) sat. 163. ábra a brazíliai 
példányok összalaklata.

A krystályok finom rovatos Oszlopok, egye
sek vagy csoportosak. Durván szemcsés halma
zok; szögletes darabok. Igen jól hasad oP irány
ban, másokban alig észrevchetőleg. Tör : kissé
kagylós, egyenetlen. — K : 8. Töm : 3,4—3,6. Üvegfény. 
Sárga, piros, kék, zöldes, színtelen (goutte d’eau). Me
legítés által villámos.

6[3A12O3, 2SiO3] + [3Al2F3 + 2SiF3]; kevés CaO. 
— F. c. magában nem változik, némely félesége magasabb 
hőfoknál veres lesz. Kénsav sokára HF gőzt fejleszt ki.

Topázt találni gneisz-, gránit-, talkkőzetekben, 
csillámpalában és folyók fövenyében. Szászhon (Auer- 
bach, Schncckenstcin) ; Brazília (Villarica); Scotia (Cairn- 
gorm); Szibéria.

Physalit nagy, idomtalan nemátlátszó, sárgásfehér, 
krystályok gránitban. Svédhon (Finbo, Broddbo, innét 
egy 80 fontos krystály jött Stockholmba); Norvégia 
(Fossum). — F. c. felduzzad.

Pyknit = sárga, hosszú száras Oszlopok ónérezte- 
lepben. Csehország (Schlackenwald, Zinnwald); Szászhon 
(Altenberg) ; Norvégia (Kongsberg).

Használják ékszerekre s legnagyobb becsben a kék és pi
rosak állanak. Pirosakat gyakran a sárgák égetése által kapják, de 
ezek nem oly szépek, mint a természetes pirosak. Amit kereske
désben keleti Topáznak mondanak, az topázszinii Korund. A sárga 
és fehér topázokból óraserpenyöket készítenek.

Psoudomorphok : Steatit, Kaolin, Lithomarga.
Staurolith (Staurotid, Grenatit).

Rhombos; ooP(AT) 128° 42', Pco 70° 46' 
(Kenngott), eoPco(r), oP(P). 174. ábra iker
képződés.

Vastag Oszlopok bennőve; keresztalakú 174.
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ikiek gyakoriak.. Csak kristályokban ismeretes. Tisztán 
hasad kisátló irányban, de megszakadva; coP irányban 
alig. Tör : kagylós vagy egyenetlen, szálkás.

: y ?,5. Töm : 3,5—3,7. Tökéletlen üvegfény. 
Vereses, barna, feketés. Áttetsző — nemátlátszó.

(Al,Fe)*,O3, ’/oSiO3; kevés MgO, CaO,MnO,Mn'JO3. 
—■ F. e. magában nem olvad meg. Sósav nem, kénsav 
részben hat csak reá.
,n. i 9AÍUt-mPala" és Snciszban : Sveicz (St. Gotthard) ; 
lírol (Gremer); Anglia ; Spanyolhon (St. Jago de Com- 
postella); Oporto. Erdélyben : Szolcsva mellett Zood, F. 
és A.-Sebes.

Pseudomorphok : Elváltozik Steatitra.

Lievrit (Ilvait, Ienit, Wehrlit).
Rhombos; P(o) végélek 139° 21' és 117° 27', kö

zépélek 77° 12' (Desdoizeaux), eoP(J/) 112« 38', ooP2(Z) 
106« 15', Poo(d) 1129 49'. 191. ábra.

M : M = 112° 38'
M: 1 = 160 34
M : o = 128 36
o : o = 139 31 
o : o'= 117 27 
d : d = 112 49

191.
A krystályok. hosszú rovatos Oszlopok csoportosan 

fennőve; . szálas s ritkán szemcsés. Több irányban hasad, 
de nem tisztán. Tör : kagylós és egyenetlen.

• ^>4 6; rideg. Töm : 3,8—4,2. Fémes zsírfény. 
Szine es karcza zöldes, barnás, fekete.

3[3(Fe,Ca)O, SiO3] + 2Fe’O3, SiO3; kevés AFO3, 
MxFO3, HO. — F. e. könnyen olvad fekete golyóvá, mely 
hat a mágnesre; olvadási foka 2,5. Sósav könnyen SiO3 
kocsonyát választ ki.

Tirol gránitban íPredazzo); Elba; Szászhon (Schnec- 
berg); Harzhegység (Andreasberg); Norvégia; Szibéria. 
-—-Wehrlit Szarvaskőről (Hevesmegye) aligha nem szin
tén Lievrit.
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c) Kyanit-nem. — II á ro m h aj 1 ás ú.
Kyanit (Cyanit, Disthen, Rhoeticit, Monrolit).

Háromhajlású; éles Oszlopok egyesen bennőve, túl- 
nyomólag két lappár által képezve, melyek egymást 106° 
15' szögben metszik; ikrek gyakoriak; szálas rostos. Igen 
jól hasad egyik melléktengely irányában, oP irányban 
nem jól.

K : 6—7,2; rideg. Töm : 3,5—3,6. Üveg-, gyöngy
fény. — Kék (Kyanit), fehér; néha szürke, zöld, fekete 
(Rhätizit).

3APO3, 2 SiO3; kevés Fc2O3, CuO. — F.e. nem vál
tozik. Boraxxal átlátszó üveget ad. Kobaltoldattal kék.

Gneisz- és csillámpalában. Rézbánya, Oláhpián, 
Felső-Sebes; Tirol (Pfitsch, Zillerthal); Karinthia (Sau- 
alpc); Sveicz (St. Gotthard); Szibéria; Brazília.

A szép kéket ékkőnek használják, néha Zaphir helyett adják. 
A platinalemez használata előtt kyanitlemezeket vettek forraszcső 
kísérletekhez.

Pseu domor phok : Talk, Steatit, Wörthit APÓ3, SiO3; 
MgO, IIO.

Sillimauit (Buchholzit, Fibrolit, Faserkicsel).
Háromhajlású; coP' : eo'P = 98°; P' : coP' = 105°; 

hosszú bennőtt Oszlopok; [szálas (Buchholzit). Jól ha
sad nagyátló irányban.

K : 6—7,2. Töm : 3,2. Tökéletlen üvegfény. Barna, 
szürke. Átlátszó — áttetsző.

3AFO3, 2SiO3; kevés Fe2O3, CaO, MgO, IIO. — 
F. e. mint Kyanit. Quarczérben, gneiszban Connecticut. 
(Chester, Norwich). Buchholzit : Tirol (Lisens); Cseh
ország (Schüttenhofen); Bajorhon (Bodenmais); Észak- 
Amerika.

Saphirin, rhombos?; vaskos, szemcsés. SiO3. APÓ3, (Mg, 
Ca, Fe)O. Halvány kék, vagy zöld. Áttetsző. Üvegfényü. K : 7—8. 
T : 3,42—3 48. Grönland, Fiskenaes Csillám és Antophyllittal.

Barsowit, vaskos. 3 CaO, 2 SiO3 + 3 (APÓ3, SiO3). Szürke 
zöld, vereses. K : 5,5—6. T : 2,54—2,75. Meleg sósav vegybontja, 
kocsonyát választ ki. Ural Barsowska folyó mellett mint Korundot. 
bezáró hömpöly az aranyfövenyben.
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d) kuklas-ncni. — Eg y h aj 1 ású.
Euklas.

Egyhajlású, C (a ferde szög) 71° 7'; krystályzata 
sokszor bonyolódott; kiváló idomok: coP(s) 114° 
50', P(ʃ) 106° 0', ico 49" 17'. 165. ábra. Igen 
jól hasad ferdátló irányban.

K : 7,5; nagyon törik. Töm : 3. Üvegfény. 
Halvány zöld. Átlátszó. Savak nem bántják.

4(Be+Al)2O3, 3SiO3; kevés Fe2O3, SnO2. - 
Chloritpalában. Brazília (Villa Rica). — Ritka.
Sphen (Titanit, Menakerz, Grecnovit).

Egyhajlású; C (a ferde szög) 85° 6'; coP(Z) 133° 54', 
79-Roo (a?) 52° 21', Pcxo (y) 34° 27', oP(P), ^Roo(r), IIc- 
mipyramis 73'R2(n) 136u 6', 4^4 67° 46', coP3 76° 8' és 

szoktak kiválni az összalaklatban. Az általános 
idom vagy szintesen oszlopos, vagy táblás, olykor ferdén 
oszlopos, ha /g^R2 túlnyomó; ritkábban függélyesen osz
lopos ooPoo által, 198. és 199. ábra nehány szo-
kottabb összalaklata. 200. cibvct ikerképződmény a Vég
lapon összenőve.

198. 199. • 200.
Fenn- és bennőtt krystályok; ikrek; vaskosan héjas, 

tömött. — Némelyiknél venni hasadást észre ooP irány
ban, más irányokban alig.

K : 5—5,5. Töm : 3,4—3,5. Üvegfény, néha töké
letlen. Barna, szürke, sárga, zöld és fekete. Kevéssé át
látszó — sötét.

2(CaO, SiO3) + CaO, 3TiO3, kevés FeO, MnO, 
Mn2O3. — F. e. széleiir fekete üveggé olvad 3.

Gneisz-, gránit-, csillámpala és szemcsés mészben, 
syenit-, vaséreztelep- és vulkáni kőzetben. Zood, Felső- 
Sebes, Sz. Domokos; Tirol (Pfiitsch-Thal); Svcicz (Sz. 
Gotthard, Montblanc); Graubünden (Földpát- és Chlo- 
rittal); Anglia; Eszak-Amerika.
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e) Turmalin-nem. — Hat szöges.
Tuiinalin (Schörl, Rubellit, Indicolit, Aphrit, Zcuxit).

Hatszöges; R (P) 133° 10'. Közönségesen 
oR, -’/,R 155°, R, — 2R 103° 3', ooP2 ($), 
coR(r). Kitünőleg hemimorph, acoR tehát mint 
három oldalú Oszlop van kiképződve. 171 ábra.

Többnyire hosszú rovatos Oszlopok, benn
vagy fénnőve; vaskosan szálas. 171.

Nem jól hasad R és ooP2 irányban. Tör : kissé 
kagylós, egyenetlen. — K: 7 — 7,5; rideg. Töm : 2,9—3,3. 
Uvegfény. Fekete, barna, kék, zöld, veres, ritkán fehér 
és színtelen. Diochroismust mutat. Átlátszó — sötét. Me
legítés által villámos.

(3RO, R'O ’, BO3), 3/,SiO3; különösen RO = (Mg, 
Ca, Fe, Na, Li, K)O; R2O3 = (Al, Fe, Mn)2O3; kevés 
PO°, F, CO*. — Részletes összetétele annyira változó, 
hogy Rammelsberg 5 vegyjegyet állított fel.

F. e. többnyire nehezen olvadnak meg. Megolvadás 
után kénsav több idő múlva vegybontja.

Rendesen gránit-, gneisz-, csillámpalában; néha do
lomit-, szemcsés mész vagy homokkőben vulkáni kőzetek 
mellett. Urvölgy, Oláhpián csillámpalában; Igló, Felső- 
Szlana Quarczban. Morva (Rozena); Harzhegyséc* (An- 
dreasberg); Bajorhon (Bodenmais); Karinthia; sárgás
barna ( Windisch Kappel); Elba (pirosak) ; Szibéria (zöldek).

Használják a zöld, kék és vereseket harmadrendű ékkö
veknek — az átlátszókat irányitő szerben.

Pseudomorphok : elváltozik Chlorit-, Stcatit- és Lepi- 
dohthra. 1

b) Víztartalmú Silicátok.
a) Magnesiávál.

I. Steatit-rend. — Ally és sav 0 1 : 3_ 1 : 2yt
(vízé kizárva).

Steatit (Zsírkő, Szalonnakő, Talk, Speckstein, Topfstein, 
Soapstonc, Lapis ollaris).

Rhombos (?); igen ritkán apró hatszögű táblákban; 
rendesen vaskos, leveles, szálas, pikkelyes, csaknem tö
mött. Igen jól hasad oP irányban.

Szabii Józa: Xsvnnytan. 16
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K: 1—1,5; faragható; vékony levelekben hajlékony. 

Töm: 2,5—2,8. Gyöngyfénv. Zöld, fehéres, néha szürkés, 
barnás. Tapintata sikamlós.

6MgO, 5SiO3 + 2110; kevés FcO, Fc’O3, APÓ3, 
CaO, NiO, NaO, KO. — F. c. színét veszti, de szélein is 
csak alig olvad meg. Savak nem hatnak reá.

Némely félesége, mint Steatit, Talk, Fazékkő (Topf- 
stein) egész lek veteket képeznek krystályos kőzetben, s 
bennőve találni Keserpát, Dolomit , Magnetit s Actinolit 
krystályokat. — Igló, Úrvölgy, Kapnik, Rézbánya, Ora- 
vicza, Szászka; Tirol (Zillerthal); Ausztria (Gloggnitz); 
Styria; Chamouni (Piemont); China.

Talkpalákat tüzellencs téglának, kifúrva vizvezető 
csöveknek (Amerikában) — porát gépkenőcsnek s kendő
zök készítésében használják. — Igen elterjedt.

Sepiolith (Tajték, Meerschaum).
Vaskos, földes. Tapintata kissé sikamlós. Tör : vala

mennyire kagylós.
K : 2—2,5; körömmel be lehet nyomni. Töm : 0,8— 

1. Szürkés, fehér, sárgás, vöröses. Nyelvhez tapad.
2(MgO, SiO3) + 7J-IO; kevés Fe3O3, APÓ3, CaO, 

FeO, KO, CO-. — F. e. összezsugorodik, csak szélein 
olvad 5,5. Sósav vegybontja. ,

Morvaország (llrubschitz) ; Kis-Ázsia (Kilcsik szol
gáltatja a legnagyobb mennyiséget); Spanyolhon.

Használják pipáknak.
Neolit.selyemfényű rostokban csillagosán csoportúivá; vaskos. 

(FeO.MgO) SiO5+73110, kevés (Mn, Ca)O. Zöld. K: 1—2. T:2,77 
(megszárítva). Utólagos képződmény az arcndali vasbányákban; 
málló Bazalt űrjeiben, Eiscnach. Schéerer vaskos Talknak tekinti.

Spadait, vaskos, törése tökéletlenül kagylós. 5 MgO, 4 SiO3, 
4IÍO, kevés AlfO3. Vereses; gyöngyfényű. K : 2,5. Capo di Bove^ 
Wollastonittal Conglomerátot képez.

Ciilorophacit. leveles, szemcsés, vaskos. Hasad 2 irányban. 
(Fe. Mg)0, SiO3, HO. Sötétzöld, feketés. K : 1,5—2. T : 2,02. 
Faroe, Qualböe Doleritben. Rum. Newcastle.

Krokydolit (Crocidolit) rostos mintAsbest; vaskos. 6 KO, 
5SiO3, 2HO. Kevés Mn2O3, (Fe, Mg, Ca, Na)O. Lavendnlakék, 
liagymazöld. K : 4. T : 3,2. Dél-Afrika, Orange folyó. Vosges, Wa- 
keinbach, csilláinporphyrban.

Neiirolith. rostos. SiO3 73. A12O317,35. Fe2O30,4. CaO 3,25. 
MgO 1,5. IIO 4,3. Zöldessárga. K : 4,5. T : 2,48. Alsó-Canada, 
Stamstcad.
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II. Serpentin-rend. — Ally és sav 0 1:2—J : 1 ‘/4
(vize kizárva).

P i k r o s ni i n.
Rhombos, hasadás idom szerint; eddig csak vaskos, 

szemcsés, szálas. .
K : 2,5-3; lágy. Töm : 2,3-2,6. Gyöngy-, üveg

fény. Zöldes, fehér; néha sötétzöld, szürke. Lehelve ke
serű agyagszag. + 11/jH0. kevés AP03, Fc’O’.MnO. 
— F. c. íbliér lesz, de nem olvad meg.

Csehország (Prcsnitz) Magnctittel. A rostos hason
lít Asbesthez.

Serpeiitin (Marmolith, Ophit, Picrolith, Baltimorit, 
Antigorit, Chrysotil, schillernder Asbcst, 
Serpcntin-Asbcst).

Rhombos(?). Vaskos, szemcsés tömött; olykor ros
tos leveles. Néha pscudomorph Crysolith alakjában. Tör: 
kagylós, szálkás; néha szemcsés, rostos. ,

K : 3--4. ritkán 5; lágy vagy kissé rideg, lom : 
2,2—2,5. Zsírfény. Többféle zöld, néha csaknem fehér; 
gyakran foltos, eres (Ophit). ,

(9MgO, 4SiO3), 6110; kevés FcO, A12O3, Fe?O% 
CaO,MirÖ3,CO’. — F.c. fehér lesz, szélein is alig olvad b.

Szépségre nézve van nemes és közönséges Ser- 
pentin. Amaz rendesen mészkővel átnőve jön elő, emez 
c^ész hegyeket képez és sötétebb színű. Chrysotil nem 
c°yéb mint Serpcntin Asbest-alakban (Dobsina) ; Serpcn- 
tnibcn erccskéket képez. Pctervár serpentinhegyen áll. 
Borostyánkő (Vasban), Hodrics; Tirol (Fassavölgy); 
Svédhon (Fahlun, Gulsjo): Scotia (Aberdccnshirc); Cor- 
sica; Szibéria.

Használják szebbet a szobrászok, a közönségesből 
rakat, tentatartókat s ilyféle tárgyakat faragnak. Kesersót is állí
tanak elő belőle oC.n3 ottH-Pykrophill, vaskos, leveles rostos. 3(Mg,Fc)0, -SiO , -I , 
kevés (Kín, Ca)O, APÓ3. Zöldesszürke. K : 2,5. T : 2,75. — Ke. 
mint a Pikrosmin. Svédhon, Sala. n

Kerolilh. vaskos, vaséded, tömött vagy lemezes. oMgU, 
2SÍO3, d’/ilIO; kevés FeO, A12O3. Fehér, zöld. Nyelvhez nem ta- 

16*
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pad. K : 2—2,5. T : 2—2,4. Szászhon, Zöblitz Serpentium»!; Szilé
ziában is úgy.

Monradit, vaskos, szemcsés, leveles; hasad egy irányban jól, 
a másikban nem jól = 130°. — 3 (Mg, Fe)O, 2 SiO3, 3/<HO. Sárgás, 
vereses. Norvégia, Bergenstift.

Aphodrit. hasonlít a Tajtékhoz. SMgO, 2SiO3, 2’/íIIO; ke
vés (Mn, Fe)O. Svédhon, Langsbanshytta.

Saponit (Steatit), vaskos, lágy. 2 (3MgO, 2 SiO3) + APÓ3, 
SiO3 + ÍOIIO; kevés Fe*O3, (K,Na)Ö. Fehér, sárgás, kékes, vere
ses; a nyelvhez nem tapad. T : 2,26. Kénsav vegybontja. N.-Haven 
közelében datolithgeodában. Cornwall, Serpentinben.

Gyinnit (Deweylit), amorph, kissé hasonlít az arábiai méz- 
gához. 2MgO, SiO3, 3110. Sárgás, zöldes, vereses. Zsírfényű. Tö
rékeny. hasadt. K : 2—3,5. T : 2,246. Tirol, Fleims Serpentinnel. 
Pennsylvania.

Hydrophif (Jenkinsit), vaskos, néha rostos. Isoniorph (Fe, 
Mn, Mg)0 silicátok és 4110. Zöld. K : 3,5. N.-York, Orange County 
rostos burok Magnetiten. Smaland, Taberg.

í'üg (jel ék.
Ottrelith. csillámló pikkelyekben elhintve agyagos palában. 

SiO3. (Fe, Mn)0, A12O3, 3110. Az üveget gyengén karczolja. Ott- 
rez, Belgium és Luxenburg határán.

Pliyllit hasonlag elhintve palában. SiO3, (Mg, K)0, (Al. 
Fe)2O3, IIO. Massachusets, Sterling.

Groppit, krvstálvos egy jó és két nem jó hasadással. SiO3, 
(Al, Fe)2O3, (Ca, Mg, K, Na)0, IIO. Vereses. K : 2,5. T : 2,73. 
Svédhon, Gropptorp, mészkőben.

Stilpnomelaii, leveles, sugáros, tömött. SiO3, APÓ3, (Fe, Ca, 
Mg, K)0. IIO (=8,6%). Fekete, zöldesfekete. K : 3-4. T : 3—3,4. 
Nassau, Quarczban. Szilézia, Obergrund Calcit-, Quarcz- s néha 
Pyrit-, Magnetittal.

Glaukonit, zöld szemek a „Green Sand“ képletben. SiO3, 
APÓ3, (Fe, Mg, Ca, K, Na)0, IIO (= 7,5 — 10%). A mint kiásat- 
nak, lágyak; de a légen megkeményednek csaknem a Gypsz ke
ménység’! fokáig.

III. Chlorit-rend. — Ally és sav 0 1 :1 — 1: l/2
(vizé kizárva).

Pyrosklerit (Chronikrit, Kiimmererit, Rhodophyllit, 
Venniculit, Tabergit, Rhodochrom).

Hatszöges (?) ; eddig vaskos, leveles, rostos. oP 
irányban jól hasad. Tör : egyenetlen, szálkás.

K : 2,5—3. Töm : 2,6—2,7. Gyenge gyöngy fény. 
Zöld, szürkés, vereses. Áttetsző.

Féleségeinek átalános vegyjegye kétféle:
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(3R0, R2O3)SiO3 + xIIO és (3RO, R2O3), 3Z1SiO3 
+ xIIO.

RO = (Mg, Fe, Ca)O; kevés Mn, Ni, Li, Na, K. 
R*O3 = (Al, Cr, Fe)**O3; kevés C0‘2. — F. e. nehezen 
olvad szürke üveggé; boraxxal (chrom) zöld gyöngyöt ad. 
Kénsav vegybontja.

Pyrosklerit Chonikrit : Elba. Vermiculit ha
sonlít pikkelyes Talkhoz, f.c. igen hosszúra duzzad, üveg
csőben hevítve, ezt néha szét is veti : Észak-Amerika 
(Massachusetts, Milbury). Käm mer érit kék, piros mint 
Lepidolith : Szibéria (Bissersk); Pennsylvania , Chromit- 
tal Serpentinben.

Klínochlor (Ripidolith részben).
Egyhajlású. C (a ferde szög) 76° 4Z; a : b : c = \/TF

• V/ls" s azért a ferde ally sikszögei 120° és 60°.
186 ábra : — 2P(n), P(m), 4Poo(t), oP(P).
187 ábra : oP, — 2P, P, é'éoo (£), coP (o), eo'Eco (Ä).
188 ábra : oP, co'Rco (7i), coP(o), P, 4'R<?o(í).

m : in = 125° 37' o : o = 121° 28' P : t = 108° 14'
P : m = 113 59 n : n = 127 54 li : t = 161 46
ni : o = 143 63 n : o = 163 34 1 : t = 143 32
P : o = 102 8 o : h = 119 16 ni : t = 124 8
ni : n = 127 27 P : n = 118 34 n : t = 124 31

186. 187. 188.
Az m, n és o lapok gyakran csikósak, az összalaklati 

<511el egyközesen. Két vagy három egyén gyakran van 
összenőve 3P szerint. Leveles, vagy pyramisos. A Chlo- 
rithoz igen hasonlít, s oly módon jön is elő. oP irányában 
igen jól hasad. Két optikai tengelyű.

K : 2—3. T : 2,6—2,8. Kékes — feketés zöld. oP és 
a hasadáslapokon gyöngyfényű, különben mint a Chlorit.

5 [3(Mg,Fe)Ö,%SiO3] + 3(APO3, %SiO3)4-12HO; 
kevés (Fc, Cr)’2O3.
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185.

Töme só- és kénsavban felolvad.
Ural ( Achmatowsk), Tirol (Schwarzenstcin), Pie

mont (Alavölgy), Pennsylvania (Chester, Serpentinben 
nagy példányok, háromoldalú levél halmazokban).

Chlorit (Ripidolith, Leuchtenbergit, Delessit).
Hatszöges; oP. ooP, P 106°50' (Desclovieaux). 185 

ábra. Táblás krystályok, fésű, kupidomú csoportok; vas
kosan leveles, pikkelyes. Igen jól hasad a Ily 
irányban.

K : 2—2,5; az oldaléleken néha 3; levelei 
rúgósság nélkül hajlékonyak. Töm : 2,6—2,8.

Gyöngyfény. Szinc és karcza többféle zöld. Dichroismust 
mutat; levelei a tengely irányában nézve zöldek, épszö
gesen a tengelyre veresek.

' 5 [3(MgFe)O, V.SiO3] +3(AFO3, •y.SiO3) + 12HO; 
kevés Fe O3, CrO3, MnO. — F. e. szélein megolvad 5,5. 
Vékony leveleket kénsav vegybont. Izzítva vagy 12% 
veszt. Sziklafajt képez plutói képletekben mint chlorit- 
pala, melyben gyakran található : Magnetit és Ampáiból. 
— Delessit több Fe9O3, FeO tartalmaz, azért feketés- 
zöld. Melaphyr mandolakövekben gyakori. [A Ripido
litnak van egy FeO dúsabb félesége is (llosc), melynek 
összetételijegye kissé különbözik. K: 1—2. St. Gotthard; 
Zillerthal; Rauris; Dauphiné; Miask; Kis-Azsia (Gum- 
much-dagh : Smirgellel)]. — Szomolnok mint chloritpala 
Chalkopyrittal; Dognacska csillámpalában Gránát, Pyrit, 
Quarcz és Sphalerittal ; Csertésd. Piemont; Sveicz (Sz. 
Gotthard) sat. Igen elterjedt.

Cronstedtit (Chloromelan).
Hatszöges; méretei nem ismeretesek. 18,9 ábra. 

Többnyire sugáros halmazok. Jól hasad oP (o) 
irányban. Vékony levelek kissé hajolnak.

K : 2,5. Töm : 3,3. Erős üvegfény. Holló
fekete. Karcza sötétzöld. Törékeny. Még igen 
vékony levelei sem átlátszók.

1S9. 3(FeMnMg)O, %SiO3 +Fe*O3, %SiO3 + 
3IIO.— F. e. szélein megolvad szürke mágneses tömeggé.

Ezüstbányákban Mészpát és vasérczekkel. Csehor
szág (Pfzibrám). Cornwall. — Ritka.,
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Margai'it (Perlglimmer).
Egyhajlású; krystályok igen ritkák; többnyire szem

csés leveles halmazok. Jól hasad oP irányban.
K: 3,5—4,5. Töm : 2,9—3,1. Üveg-, gyöngyfény. 

Szürkés, vereses, fehéres. Áttetsző.
3RO, SiO3 + 3(2APO3, SiO3) + 3IIO, RO = Ca), 

Mg, K, Na)0.
Chloritban : Tirol (Sterzing) ; Korunddal : Kis-Azsia ; 

Észak-Amerika.
Hisingerit (Thraulit, Gillingit), krvstályodása tökéletlen. 

Hasad egy irányban. (3FeO, Fe2O3) SiO3 -f- 110 (= 11—19%). 
Lágy. T :'3,045. Fekete. Faragható. Finnland, Gillinge, Calcitban 
a vasbányában.

Thuringit (Owenit). vaskos; pikkelyhalmaz. SiO3,(Fe.Al)2O3, 
(Fc, Mn, Mg, Ca, Na, K)0, IIO (= 10-11%). K : 2-2.5. T : 3,15. 
Olajzöld; gyöngyfényű. Thuringia. metamorphos sziklafajokban.

Euphyllit. hasonlít a Margarithoz. SiO3, (Al, Fe)2O3, (Ca. 
Mg, Na. K)Ó, IIO (= 4,5—5.5%). Fehér, szürke. Levelei kissé tö
rékenyek. K : 3.5—4.5. T : 2,9—3,0. Pcnnsylvánia, Unionville Ko
rund és Turmalinnal.

Cliiitonit (Xantophvllit). táblás krvstályok; vaskos, leveles. 
SiO3, (Al, Fe)2O3, (Mg, Ca’. Fe)0, HO (=3.6-4,5%); kevés (Mn. 
Na, K)O. Barna, sárga, rézveres. K : 4—5. T : 3—3.1. Levelei tör
nek. New-York, Amity, Mészkő és Serpentin között Amphibol-, 
Spinéit-. Pyroxen-. Graphittal. Tirol (Brandisit).

Clilőritoid (Chloritspath). durván leveles; a levelek gyakran 
görbék. SiO3,(Al, Fe) ’O3, (Fe, Mn. Mg. Ca)O, IIO (= 5.5-6,9%). 
Szürke, zöldesfekete. K : 5.5—6. T : 3,556. Kis-Azsia. Ural, Ko- 
roibrod Csilláin és Kyanittal. Tirol.

Sideroschisoíith, Rammelsberg szerint aligha nem Cron- 
stedtit. Brazília, Conghonas do Campo. Siderit és Pyrrhotin űr
jeiben.

b) Magnesia nélkül.
1. Ally és sav O 1:1—1:3. — Protoxydek és peroxydek 

0 1:1—1:2 ; ritkán 1:3.

I. Pektolith-rend. — Ally és kovasav 0 (mint 
Augitnál) 1:2-1:2%

a) A})ophgllit-ncm. — Négy szöges. • 
Apophyllit (Ichtyophthalm, Albin).

Négyszöges; P(P) 121° 4', oP, coPco(m); krystá
lyok csoportosak; leveles. Jól hasad oP, roszúl ooPcc
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irányban. 125 ábra. — 
/ÆZ 2,3. Üvegfény; oP lapon

K : 4,5—5; rideg. Töm : 
gyöngyfény. Fehér, szűr

je kés; néha színtelen, vercscs.
\J J (6Ca + K)O, SiO3 + 2HO; kevés F. — F. c. 

felduzzad s könnyen olvad =1,5 fehér zománczczá. 
125. Sósav könnyen vegybontja.

Csiklova Wollastonittal; Oravicza, Szászka mész- 
kövön. — Plútói kőzetekben mint mandolakő. Calcedon-, 
Stilbit-, Chabasittal : Grönland ; Island ; Iíindostan (Poo- 
nah). Ezüstbányában, Harzhegység (Andreasberg). 
Albin = fehér ncmátlátszó féleség Natrolittal : Csehor
szág (Aussig).

b) Laumonit-nein. — Egyhaj 1 ású. 
Pektolith (Osmelit, Stellit).

Egy hajlású; eddig rostos gömbökben vagy vaskosan. 
Epátló irányban jól hasad. (Wollastonithoz közel áll). 
K : 5. Töm : 2,6—2,7. Tökéletlen gyöngyfény. Szürkés.

4(Ca, Na)O, 3SiO3 + HO; kevés K, (Al, Fe)’O\ 
Mg, Mn. — F. e. könnyen olvad zománezos tömeggé. Só
sav kocsonyássá teszi.

Tirol (Monzoni, Baldo). Eszak-Amerika (Bergen 
Hill) mint Mandolakő (= Stellit).

Laumonit (Laumontit).
Egyhajlású; C (a ferde szög) 68° 40'; ooP (Jf) 86° 

16'; eoP : 2-Peo (vagy M : P)= 113° 30'. 134 ábra ooP, 
2-Poo. Csoportos krystályok; szálas, szemcsés. Jól 
hasad épátló — roszúl ferdátlo irányban.

K : 3—3,5; kissé rideg. Töm : 2,2—2,3. A jó 
hasadáson gyöngyfényű üvegfény. Fehér, néha sár
gás, vereses, szürkés. Légen 2 pc. vizet veszt, s el-

^34. mállik; vizbe téve fris kinézését ismét megkapja.
3CaO, 2SiO3 + 3(APO3, 2SiO3) + 12IIO; kevés 

Fe2O3. — F. e. duzzad s zománczczá olvad. Sósav a ko
vasavat kocsonyás állapotban választja ki.

Porphyr, zöldkő és syenitben mint Mandolakő, 
agyagpalán keresztül húzódó erekben Calcittel.
° °Selmccz, Borsa; Erdélyben Mogura zöldkőporphyr- 

ban. Zood amphibolit ereiben. Tirol (Fassathal); Cseh- 
szág (Eulc, Lischnitz); Frankhon; Irland).
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Leonhardit.
Egyhajlású; coP, oP. Csoportos krystályok; szálas, 

szemcsés. Igen jól hasad ccí, roszúl oP irányban. Kü
lönben physikai és vegytulajdonságai mint Laumonité. 
Selmccz : trachytban. Tirol : Pfitsch, Flcims.

Okcnif (Dysclasit), rhombos? rendesen vaskos c's rostos. SiO3, 
CaO, HO (= 14—17%); kevés (Al, Fc)2O3, (K, Na)O. Fehér, sár
gába, kékbe játszva. Igen szívós. K : 4,5—5. T : 2,36 (Dysklasit); 
2,28 (Okenit). Grönland Amygdaloidban. Faroc. Island.

Katapleit. tökéletlen oszlopos krystályok; hasad az ally irá
nyában. SiO3, Zr2O3 (=29%). (Na, Ca)O, IIO (= 8,8-9%); kevés 
APÓ3, FcO. Sárgásbarna. K : 5—6. T : 2,8 Norvégia, Lamoe Sye- 
nitben. Zirkon, Leukophan, Mosandrit és Tritomittal.

ej Dioptas-nein. — Hatszöges.
Dioptas (Kupfersmaragd).

Hatszöges; ooP2, — 2R; fennőtt apró Oszlopok vagy 
csoportok. Igen jól hasad R irányban.

K : 5; rideg. Töm : 3,2—3,3. Üvegfény. Smaragd
zöld. Karcza zöld. _

3CuO, 2SiO3 + 3IIO; kevés FcO, Fe’O3, APÓ’, 
CaO, MgO, CO2. — Szibéria mészkőben Quarczon (Kar- 
kalinskhegy) ; Nassau (Oberlahnstcin ésBraubach között).

Chrysocolla (Kovamalachit, Kicselmalachit, Kiesel- 
kupfer, Kupfergrün, Kupferpecherz).

Szőlőded, kéreg; vaskos, hintett. Tör : kagylós, 
finom szálkás.

K:2—3; rideg. Töm: 2—2,2. Gyenge fényű — 
fénytelen. Többféle zöld; barna ha nem tiszta. Karcza 
fehéres.

3CuO, 2 SiO3 + 6HO; kevés CO2, Fc2O3, APÓ3, 
CaO, MgO, KO. — F. c. fekete lesz, de nem olvad meg; 
phosphorsóval zöld gyöngyöt ad. ,

Rézbányákban. Libctbánya, Bctlér ; Dognacska, 
Szászka, Moldava, Oravicza, Rézbánya;. Tirol (Falken- 
stein, Schwatz); Szászhon; Bajorhon; Szibéria.

Pyrosnialith, liatszöges; vaskos. SiO3 35,85. Fc*O3 55,48. 
Mn*Oi 24,36. CaO 1,21. Cl 3,77. IIO nincs határozva. Kívül barna, 
belül zöldessárga. K : 4-4,5. T : 3,0-3,2. Svédhon, vasbanyákban 

’Cr.lcit, Pyroxen, Apophyllit és Magnetittel. — Ritka.
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II. He mim orphi t-r en d. Ally és kovasav 01:1. 
Thorit (Orangit).

Vaskos, hintett. Tör : kagylós.
K : 4,5—5; rideg. Töm : 4,6 —4,8; 5,3 (Orangit). 

Fris törésen zsíros üvegfény. Narancssárga, fekete, barna. 
Karcza narancssárga — barna.

3ThO, SiO3 + 3HO; kevés CaO, Fe2O3, Mn2O3, 
AFO\ U2O3, PbO, SnO2, MgO, KO, NaO, CO2.

Norvégia (Lövö, Langesundfiord). — Ebben találta 
fel 1828. Berzelius a thorföldet. — Ritka.

Cerit (Cererit, Cerinstein, Ochroit).
Hatszöges; oP, ooP; többnyire apró szemű halma

zok. Hasadásnak csak nyoma. Tör : egyenetlen és szálkás.
K : 5,5. Töm : 4,9. Gyémánt-, zsírfény. Barna, ve

res, szürkés. Karcza fehér. Kinézésre veres Korundhoz 
hasonlít.

3(Cc, La)O, SiO3 + HO; kevés Fc2O3, CaO, AFO3, 
Mn2O3, CuO, DiO, Mo, Bi, S, CO2.

Gneiszban fekvetet képez Csillám-, Amphibol-, Réz- 
kéneg-, Cerinnel sat. Svédhon (Bastnäs).

lleniiinoi'phit (Calamin, Zinkglas, Zinkkicselerz, Kiesel- 
zinkerz, Zinksilicát, Zinkgalmei, Galmáj 
= Galmei részben).

Rhombos; félalakos. 2P2 (P) végélek 101° 44z és 
132°16z, coP(d) 104° 6Z, Poo(o) 117°8Z, Pco(Z és m)129° 
2Z, 3Poo$p) 5.8°20z, 3Pco 69°56z(7c), ooPoo(s) (Dauber). 
190 ábra hemimorph krystály, melyen fölül van oP (7c), 
Poo (?n), Pco (o), 3Pco (p) ; oldalán és alól pedig coPco(s),.

F(d), 2P2(P).
s : 1 = 115° 29' =

/*//”» À s : <1 = 127 57
k : o = 148 84ixfl
k : p = 119 10
k : in = 154 3

190. s : p = 129 8
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Krystályok fen nőttek sokfélekép csoportosak; szálas? 
szemcsés, tömött, földes. Igen jól hasad coP, jól Pco 
irányban.

K : 4,5—5. Töm : 3,1 — 3,9. Üvegfény; coPoo 
gyöngyfényű. Fehér; néha színtelen, kék, zöld, sárga 
vagy barna. Karcza fehér. — Melegítés által villámos.

3ZnO, SiO3 + 2HO, néha kevés PbO. — F. e. pat- 
togzik, duzzad,’csak a szélein olvad meg kissé. Boraxxal 
tiszta átlátszó » gyöngyöt ad. Kobaltoldattal foltonként 
zöld, különben kék. Savak SiO3 kocsonyát választanak ki.

Leginkább mészhegyekben ereket képez : Smithso- 
nit-, ólom-, vasérczckkel és Horgkéneggel. Pila, Rézbá
nya, Oravicza, Dognacska, Csiklova, Moravicza, Nagyág; 
Karinthia (Raibel, Blciberg); Szilézia (Tarnovitz). — 
Mészpát alakjában : Selmccz; Derbyshire.

Használják sárgaréz (réz és horgany) és horgany előállítására. 
Ps e u d omo r p h : Eltolás által Quarcz.

n ! r —\

J£

Prehiiit (Koupholith, Edelith, Chiltonit).
Rhombos; coP (Jʃ) 99° 56', 3Pco(o) 

33° O', %Poo(n) 89° 46', %Pco 126° 40'. A 
127 ábra : coP, oP, ooPco, P, %Poo.

Csoportos krystályok; gömbös, véső
död, cscpkövcs halmazok; szemcsés, szálas, 
tömött. Jól hasad oP irányban.

K : 6—6,5. Töm : 2,8—2,9. Üvegfény; oP gyöngy- 
fényű. Világos zöld. Melegítés által villámos.

2CaO, SiO3 + (Al,Fe)’O3, SiO3 + HO; kevés Mn2O3, 
MnO, FcO, KO, NaO. — F. e. duzzad s könnyen olvad 
2, zománczczá. Izzítás által vagy 4,3 petét veszt.

Gránit-, gneisz- és főleg mandolakövckbcn. Tirol 
(Fassathal); Salzburg; Dauphiné (Bourg d’Oisans : Axi- 
nit és Epidottal) ; Dél-Afrika (jó reménység foka, honnét 
legelőször Prolin kapitány hozta).

Pseudomorphok : Elváltozik Zöldfőid (5—10 pc. HO) — 
és Földpátra.

Trifoinit, szabályos Tetraéderek, összetétele nem egészen 
ismeretes. Forbes szerint (SnO’, WO3) 2,95. SiO3 21,16. Al’O3 2,S6. 
Co*O3 37,G4. La2O3 12,41. YO 4,64. CeO 4,03. MgO 0,09. FeO 2,68. 
MnO 1,10. NaO 0,33. Veszteség 8,68. Barna. K : 5,5. T : 4,16— 
4,6G. Norvégia, Lamö durva Syenitben Leukophan és Mosandrittal.
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III, Pyrophillit-rend. — Az ally és kovasav 
0 = 1:3—1:2,5.

Pyrophillif. leveles mint a Talk. A12O3, 3SiO3 + l’/jIIO. 
Fehér, zöld, szürkés, okkersárga. K : 1. T : 2,7—2,8. Ural, Svéd
hon, Belgium.

Anthosiderit, rostos, hasonló Kakoxenhez. Fe-’O3, 3SiO3 + 
HO. Sósav felolvasztja. Okkersárga, barna, szürkés. K : 6,5. T : 3,6. 
Szívós. Brazília, Minas Geraes Magnetittal.

g gél ék.
Chlorastolit, vaskos, csillagos. 3(CaO,NaO), SiO3-|-2(Al2O3, 

Fe2O3) SiO3 + 3110: kevés (Na, K)0; vastartalmú által kitűnő 
Zeolith, amelyet víztartalmú Epidotnak tekintRammelsberg. Ké
keszöld. K : 5,5—6. T : 3,18 Laké superior, Royalc Isié partjain 
mint hömpöly ; valószínűleg Trapból ered.

Savit, négyszöges, tűs, sugáros. 30íg0,Na0), 2SiO3-f-Al2O3, 
SiO3+ 2 HO. Színtelen. K : 3. T : 2,45. Savakban olvad. Toskána 
Gabbro rossoban Pikranalcimmal.

Schneiderit, lemezes — sugáros. 3(CaO, MgO), 2SiO3 + 
3A12O3, 2 SiOJ + 3 HO ; kevés (K, Na)0. Fehér. K : 3. Toskána 
Gabbro rossoban Solanittal.

Karpholith. sugáros, rostos. SiO3, (Fe, Mn, Ca)O, (Al, Mn, 
Fe)2O3, HO (= 10 — 11%). Szalma — viaszsárga. Igen törékeny. 
K : 5 — 5,5. T : 2,93. Schlackcnwald, grániton, Fluorit, Quarczczal.

2. Protoxydek és peroxydek O 1:3.

IV. Zeolirh-rend.
a) Analcwi-nem. — Szabályos.

Analcini (Cubizit, Cuboit).
Szabályos; 202; vagy coOeo, 202, miként a 133 

ábra mutatja. Többnyire csoportban. Szemcsés 
Alig hasad eoOeo irányban. Tör : egyenetlen 

" K : 5 - 5,5. Töm : 2—2,2. Üvegfény. Fe
hér, színtelen, olykor szürke, zöldes, sárgás, 
vereses. Átlátszó — sötét.

3Na0, 2SiO3 4- 3(A12O3, 2SiO3) 4- 6H0;
kevés ’CaO, MgO, Fe2O3, KO. — F. e. csendesen olvad 2, 
elébb fehér, azután tiszta üveggé. Sósav SiO4 kocsonyát 
lassan választ ki.

Uj-Moldava syeniten Calcittal; Sehneczcn elmállott 
Zöldkőtrachytban ; Nagy- és Kis-Almás, Tekerő, Porkura 
(Erdély) mandolakőben. Plútói kőzetek erei-s üregeiben :
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Tirol (Fassathal) ; Csehország (Aussig); Sziczilia. Ritkán 
ezüstbányákban : Harzhegység (Andreasberg) vagy vas- 
érezekkel : Norvégia (Arendal).

l’ikraiinlciiii alighanem csak magnesiás vizek által módosí
tott Analcim. Toskána, Gabbro rossoban, Calcit, Caporcianit és 
Pikrothomsonittal.

Glottalit; 0, eoO^>. Fennőtt krystályok. Fehér, színtelen. 
Üvegfénv. Áttetsző. K : 3—1. T : 2,18. F. e. duzzad, fehér zománcz- 
czá olvad. Üvegcsőben sok vizet ad. 3(3CaO, 2SiO ) + 3A1 0 , 
2SÍO3 + 24IIO. Skotia (Port Glasgow on the Clyde) zöldkőben. —

Iftnerit, szabályos; vaskos, szemcsés. 3(NaO, CaO), SiO3 + 
3(Al2O3 SiO3) + 6110; kevés (Na, K)Cl és CaO, SO3. Hamuszinu, 
füstszinú. K : 5,5. T : 2,37-2,40. Borax.xal tiszta gyöngyöt savak
kal tökéletes kocsonyát ad. Kaiserstuhl Freiberg mellett, Dolent- 
ben. Sasbach basaltos Doleritben. Endingen phonolitos Doleritben 
Pyrit, Titanvas és Apatittal.

b) Chabasit-nem. — Hat szöges. 
Cliabasit (Chabasin, Chabasie, Levyn, Mesolin, Hydrolit, 

Sarcolit, Phacolit, Ledererit, Kalkchabasit). 
I-Iatszöges; R(P), 94° 46', — %R(r),

— 2R(n); egyközes tengelyű ikrek, át
nőve. /V krystályok többnyire csoporto
sak, néha rovatosak. 131 ábra. Meglehe
tősen hasad R irányban. Tör : egyenetlen.

K: 4—4,5. Töm : 2—2,1. Üvegfény. 
Színtelen, fehér, néha vereses, sárgás.

3(Ca, Na, K)0, 2SiO3 + 3(A1*O3, 2SiO3) + 18H0: 
kevés Fc2O3, MgO. — F. c. előbb kigörbül, s aztán meg
olvad 2,5 aprón hólyagos zománczczá. Izzítás által vagy 
16 pet veszt. Sósav SiO3 port választ ki.

Selmecz, Giesshübel, Somoskő basaltban; Visegrád 
trachytban. Plútói kőzetek üregeiben. Tirol (Monzoni- 
berg); Csehország (Aussig); Giessen (Annerode) ; Island: 
Grönland; Faroc szigetek.

Ginelinit (Natronchabasit, Hydrolit, Herschelit).
Hatszöges; P 80° 54' (Rosc), 80° 8' 

(Miller). 132 ábra P, oP, ooP. A Pyramis Kz— 
lapjai a végétekkel egyközösen, az Oszlop- 
lapok szintesen csikóivák. eoP irányban tisz- 132.
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tan hasad. Minden többi tulajdonságára nézve megegyezik 
az előbbenivel (Kalkchabasit), azon különbséggel, hogy 
itt a Na tartalom nagyobb.

Vicenza (Montechio maggiore) mandolakőbcn ; Ir- 
land (Glcnarm, Magee sziget).

Levyn (Mesolin).
Hatszöges; R 79° 29'. Legközönségesebb összalak- 

lata: oR. R, —%R; átnőtt ikrekben. 130 álra. 
(CaO + APÓ3) 2SiO3 + 4HO ; kevés Na, 

K, Mg, Mn, Fc. — Egyéb tulajdonságai mint 
Chabasité.

Mandolakövckbcn : Irland (Glcnarm) ; Island; Faroc; 
Grönland. — Ritka.

130.

ej Gísmondín-newi. — Négy szöges.
Gisniondin (Abrazit).

Négyszöges; P 92° 30', végéi 118° 36', ooPoo; 
egyes krystályok vagy félgömb, bimbó-alakú csoportok. 
Nem jól hasad P irányban.

K : 4,5. Töm : 2,2. Fényes. Kékes fehér, szürkés, 
vercses. Félig átlátszó.

2(Ca, K)O, SiO3 + 2 (APÓ3, SiO3+ 9HO. — F. c. 
duzzad s zománczczá olvad. Róma (Capo di bove : Phil- 
lipsittel).

Edingtonit, négyszöges’, feles. P (P) 87° 9' mint Sphenoid 
kiképződve, melynek végéle 92° 51', ’/aPGi) szintén mint Sphenoid, 
végéle 129° 8'; egymással ellenes fekvésben vannak, s velők együtt 
coP (m) van kiképződve. 143 ábra.

P : m = 133° 34'
n : m = 115 26

143. m : m = 90 0

3 (BaO, SiO3) + 4 (APÓ3, SiO3)’+ 12IIO. Szürkésfehér. K : 
4—4,5. T : 2,7—2,75. Glasgow mellett Dumbarton apró krystályok- 
bán Datholittal.

Faujasif. négyszöges. RO, SiO3 + APÓ3, 2SiO3 + 9HO. 
(R = Ca, Na). Színtelen — barna. Sósavban felolvad. K : 5. T : 
1,923. Baden, Kaiserstuhl Mandolaköbcn, fekete Augittal.
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d) Thomsonit-nem. — Rhombos, vagy néha egy hajlású, 
de a rhombosakkal isoinorph.

Harmotom (Bary tharmotom, Staurolit, Andreolit, 
Keresztkő, Andreasbergolit, Kreuzstein, Morvenit).

Rhombos; P végélei 119" 4' és121"tf (Miller), , Pco 
vécéiéi 110° 26'. 141 ábra egyik közönséges összalaklata Ö _
ikermódon kiképződve : coPco (o), ooPco (7), P. /42 

7 
142.

ábra ugyanaz szintes vetületben, 
melyből kivehetni, hogy az egyik 
egyen kisátlós véglapja, a másik 
(olykor rhombosan csikóit) nagy
átlós véglapjával cgyközcs.

Csaknem mindig ikrek ke
resztbe nőve a főtengely irányá
ban: ritkán vaskos. Kisátló-irányban valamivel tisztáb
ban, nagyátlóéban roszúl hasad.

K : 4,5. Töm : 2,3—2,4. Üvegfény. Fehér, színte
len, néha szürkés, sárgás, vereses, barnás.

(BaO + AFO3) 3 SiO3 + 5HO ; kevés Ca, K, Na, 
_ F.e. megolvad 3,5 duzzadás nélkül. Sósav SiO3 

port választ ki. — Érczerekben : Harzhegység (Andrcas- 
berg). Gnciszban : Norvégia (Kongsberg).Mandolakőben: 
Dumbartonshirc.

Phillipsit (Kalkharmotom, Kaliharmotom, Christianit). 
Rhombos, egyes és ikerkrystályai s physikai tulaj

donsága mint Harmotomé. P végéle 120° 42' és 119“ 18' 
(Miller). K : 4—4,5. Töm : 2,2.

(CaK)O, SiO3 + APÓ3, 2 SiO3 + 5HO; kevés Na, 
Fe2O3, Mg, Ba. — F. e. megolvad 3. Sósav megkocso- 
nyásítja. Mandolakö vekben : írland (Giant’s Causeway). 
Vezúv láváiban.

Tlionisonit (Comptonit, Mcsotyp részben, Chalilit, 
Triploklas, Ozarkit).

Rhombos; coP 90“ 40' (Miller). 128 ábra. < ʃfl 

ooPcxo (Jf), coPco (T), co. v z . , , f
35'. Fennőtt krystályok, legyező, kévcidomú cső- 128.

I«,

P(s), xPco(i) 177° CJz
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portok; szálas. Elég jól hasad kis- és nagyátló-irányban. 
K : 5 —5,5. Töm : 2,3—2.4. Üvegfény, néha gyöngy- 
iényes. Fehér: idegen részektől barna.

3(Ca, Na)O, SiO3 + 3(AF0:‘, SiO3) + 7HO; kevés 
K, Fe*O3, Mg.— F. e. duzzad, fehér lesz, de csak szélein 
olvad meg. Sósav SiO3 kocsonyát választ ki.

Selmecz Chabasit és Leonhardittal elmállott por- 
phyrban. Basaltban : Csehország (Seeberg). Mandolakő- 
ben : Scotia. Lávában : Vezúv.

Natrolit (Natronmesotyp, Spreustein, Radiolith, Faser- 
zeolith, Bergmannit, Lehuntit, Brevicit).

Rhombos; coP 91°, P végélei 143° 30' és 142° 40'. 
oldaléléi 53° 20'. Közönséges összalaklata : <x>P, P; tus 
krvstályok vese-alakban; tömött. Jól hasad eoP irányban.

K : 5. Töm : 2.1 —2,2. Üvegfény. Fehér, színtelen, 
szürkés, sárgás. Melegítés nem teszi villámossá.

NaO, SiO3 4- APÓ3, SiO3 + 2HO; kevés (K. Ca- 
Mls Mn. Fe)O, Fe2O3. — F. e. duzzadás nélkül megolvad 
2. "Sósav SiO3 kocsonyát választ ki. Oxálsav egészen fel
olvasztja.

Basalt és phonolit üregeiben, néha gránit-, gneisz
bán. Kapnik; Erdélyben Oláhláposbánya, Nagy- és Kis- 
Almás, Tekerő, Füzes sat. Csehország (Aussig); Tirol; 
Auvergne; Island.

Pseudomorphok : Elváltozik Prehnitre.

Skolecit (Kalkmesotyp, Mesotyp részben, Mesolith vagy 
Mész- és Nátron-Mesotyp, Poonahlit, Antrimolit).

129.

M

Egyhajlású; C'(a ferde szog)89 6, eM (M)91 35, 
P(o) 144" 20', — P («') 144° 40'. 129 abra, col ,1,-1; 

isomorph Natrolithtal. Rövid vagy hosszú Osz
lopok, tűk. Ikrek ~-Pco lapon úgy összenőve, 
hogy látszólag egyes krysta yt képeznék. A as- 
kos, sugárosrrostos. Meglehetősen hasad ooP 
irányban. « « fY iK • 5—5,5. Töm : 2,2-2,7. Üveg-, selyem
fény. Színtelen, fehér, szürkés sárgás, vércséé. 
Melegítés által többnyire jo villamos.



CaO, SiO3 + AFO3, SiO3 + 3HO; Mesolithban Ca 
részét Na helyettesíti; kevés Mg, K. — F. e. ide s tova 
görbül, külső lángban habzó s fénylő tömeget képez, 
mely a belsőben hólyagos üveggé könnyen olvad. Sósav 
SiO3 kocsonyát választ ki. Oxálsavban felolvad, kivéve 
CaO, C2O3.

Basalt-üregekben. Island; Faroe; Staffa; Grönland; 
Hindostan. — Elég ritka.

Sloanit, rhombos; sugárosan vaskos. 3(CaO, MgO), 2SiO3 + 
5(A1’O3, SiO3) + 9HO; kevés (Na, K)O. Fehér, gyöngyfényu. K : 
4,5. T : 2,441. — F. e. zománczczá olvad. Savakban hidegen is fel
olvad, kocsonya-kiválással. Toskána, Gabbro rossoban.

gyöngy-

e) Stilbit-nem. — Egyhajlású vagy rhombo
Epistilbit (Monophan).

Rhombos; csoP(Jf) 135° 10', Pco (0109°
46', Pco(s) 147° 40'. 139. ábra.

Ikrek nem ritkák; vaskos, szemcsés.Kis- 
átló irányában igen jól hasad.

K . 3,5—4. Töm : 2,2—2,3. Hasadáson gyöngy
különben üvegfény. Fejiér, kékes, sárgás. Áttetsző.

(Ca, Na)O, SiO3 + AFO3, SiO3 + 5HO.. - F. c. 
duzzad, s hólyagos zománczczá olvad. Sósav SiO3 port 
választ ki. itt

Island Skolccittel; Faroe — Skyc szigetek; India 
(Poonah).
Iieulandit (Blütterzeolith, blätteriger Stilbit, Stilb'it 

részben Euzcolith, Beaumontit).
Egyhajlású; CT(a ferde szög) 63“40'; -Pco(P) 50" 20'.
136. ábra. co-Poo (2V), -Pco, eopco (^ʃ), oP (71).
137. ábra, ugyanaz, s még hozzá 2P (z), %P («).
138. ábra. co'Pco, co-Pco, -Pco, 2P, 2<Roo (r). ez a 

Fassavölgyi téglaveres krystályokon fordul elő, olykor 
hozzá még 3Poo.

N : P = 129° 40' M : z = 112° 0' M : P = 90°

N : T = 116 20 M : u == 106 40 M : N = 90

P : T'= 114 0 M:r = 130 40 M : T = 90
Szabó Jó?.«. Ákvánjrtan. 17
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136.
Többnyire tiszta krystályok, melyek legyező s ké

veidomban csoportulvák ; leveles, szemcsés. Igen jól hasad 
ferdátló irányban.

K : 3,5—4. Töm : 2,1—2,2. Hasadáson gyöngy-, 
másutt üvegfény. Hófehér, átmenve veres-, szürke-, bar
nába.

GaO,SiO3 + APÓ3, 3SiO ’ + 5HO: kevés Fe'O3 
(K, Na, Mg)O. — F. e. duzzad s megolvad 2—2,5 fe
hér zoinánczczá. Sósav a SiO3 mint kocsonyás port vá
lasztja ki.

’ Mandolakö vekben; olykor gneiszban és érczerekbcn. 
Ruszkabánya. Erdélyben Nyirmcző, A. F.-Vácza,, Kre- 
csunesd basaltban. Tirol (Fassathal): Harzhegység; Is- 
land; Faröc.

Brewsterit (Diagonit).
Egvhajlású; rovatos krystályok csoportban. C (r 

ferde szög) 86° 20'. 14.0, ábra. co'Rco (P)> ooP (c)> 
(e), coP75 (#), co-Pcvd (7e). n'Eeo (d).

P : c = 119° 30'

P : e = 114 20

P : g = 112° 0'

d : d = 172 0

Igen jól hasad ferdátló irányban.
K : 4.5—5. Töm : 2,1—2,4. Hasadáslap gyöngy-, a 

többi üvegfényü. Fehér, sárgás, szürkés.
(Sr,Ba)O,SiO3 + APÓ3,SiO3 + 5HO; kevés Fc2O3. 

Skotia (Strontian : Mészpáttal); Irland (Giant's Cause- 
way : mandolakőben); St. Turpet (ólombányában). Breis- 
gau Freiburg mellett.
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Stilbit (Desmin, Strahlzeolith, Blüttrigstrahliger Stilbit, 
Garbenstilbit, Sphaerostilbit, Hypostilbit).

Rhombos; P végélci 119" 16' és 114“ 0' (Miller), az 
0 oldalélek 96". 135. ábra. nIVo (M), coPco (2’),

ï P (r) ; olykor még oP, coP 94" 16'. Leveles szö- 
f végű apró táblák; sugáros legyező-idomú halma

zok. Hasad két irányban : a nagyátlóéban (Jlí) 
135. tisztán, a kis átlóéban nem annyira.

K ; 3,5—4. Töm : 2—2,2. Gyöngyfény a jobb hasa
dáson, különben üvegfény. Legközönségesben tejfehér, 
olykor sárgás, szürke, barna vagy veres. Lörekeny.

‘ CaO.SiO3 + APÓ3, 3SiO3 4- 6IIO; kevés (Na, K, 
Mg, Mn, Fe)O, Fe(O3. —F. e. duzzad s megolvad 2—2,5 
tejszínéi zománczczá. Savak kocsonyás port választanak 
ki SiO3.

Hasalt és hasonló sziklafajok üregeiben, belmecz, 
Giesshiibel. Vindornya-Szőlló's , Rézbánya , Oravicza, 
Csiklova, Zalathna. Krecsunesd, F.-Vácza sat. Faroe — 
Skye szigetek ; Island. Ritkán érczerekben : Harz (An- 
dreasberg); Norvégia (Arendal). Veresek : Hindostan; 
Skotia (Kiípatrick : porphyrban).

P s e u d o in o r p h o k : Quarcz.
Caporcianit, cgvhajlású, hasonlít Heulandithez 3CaO,2SiO3 

+ 3(Al2O3,2SiO’) + 9ÏIO ; kevés (Mg, K, Na)O,Fe2O3. Testszínű.
— 2.5. T — 2.47. -• F. c. zománcz lesz; savakkal kocsonyát ad 

hidegen is. Toskána Gabbro rosso geodáiban Calcittal. néha Ter-

Edrlíorsslt (Aedellorsit), szálas, rostos. CaO.SiO3, APÓ3, HO 
(= 12.1° o). kevés FeO. Fehér, szürke, veres (veres Zeolith). K = 6. 
'P __ 2 584. —F. e. átlátszó üveggé olvad. Kocsonyásodik. Svédhon. 
Edelforss.

3. Allyak és kovasav O 1 : kevesebb mint 1.

V. Datolith-rend.
Datolifh (Humboldit, Esmarkit, Botryolith).

Égyhajlású. Ï44. ábra : oP (ó), (/)• o=P2 (</),
—P (c), c^’-Pco (s). —2-Peo («), 2Pc>= (o). 14o. ábra.ol 
(b). nP (/), — 2-Pco (a), — P (c), 2-P2 (e) coP2 (g), 
Pco (d), a méretek Dauber és Schröder szerint :

17’
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b : a = 134° 53'

—c K' a \ b : o = 128 9
r J kS 

vl 1 1 V
b : c = 
b : f =

141
90

4
6

b : s = 89 54
144. 145. g : f = 1G0 38

Bonyolódott Összalaklatú apró üveges krystályok; 
szölőded, gömbös, szálas, sugáros. Koszul hasad a két átló 
irányában.

K : 5—5,5; rideg.Töm : 2,9. Üveg-, olykor zsirfény 
a törlapon. Fehér, színtelen, szürkés, zöldes, sárgás, ve- 
reses.

(3CaO, 3HO, BO3),73SiO3; kevés Mn3O3.Gyertyánál 
hevítve elporlik. — F. e. .duzzad = 2 üveggé olvad, s a 
láncot zöldre festi. Légsav SiO3 kocsonyát választ ki.

° Mandolakövekben vastelepekben és gneiszben. Tirol 
(Seisser Alp : Achatban); Norvégia (Arendal) ; Modena 
(Toggiana); Svédhon.

Allophan (Riemannit).
Veséded, kéreg, vaskos, hintett; olykor csaknem 

por. Tör : kagylós. (
K : 3; könnyen törik. Töm : 1,8. Üveg-, zsirfeny. 

Világos kék, olykor zöld, barna, sárga, színtelen.
3A1-O3,2SiO3 + lőHO; kevés(Cu, Mg,Ca)O, Fe’O3, 

CO-. — F. e. szinét veszti, szétesik porrá, s a lángot 
kissé zöldre festi, de nem olvad meg. Savak SiO3 kocso
nyát választanak ki. _ ,

Márga-hasadékban. Dognacska, Uj-Moldova, Betler, 
F.-Vácza, Boicza; Salzburg (Grossarl); Csehország (Cho- 
tina); Morvaország (Bonowetz); Szászhon; Belgium.

Schrötterit (Opalin-Allophan), amorph. 4Al2O3,SiO3+3HO ; 
kevés Fe’O3, (Ca, Cu)O. — F. e. mint az Allophan. Rammelsberg 
szerint keverék, a melyben tán timoxydhydrát van. Stájerhon, 
agyagpala és szemcsés mészkő között.

Függelék- •

Chloropal (Nontronit, Pinguit, Ungvárit).
Vaskos; opálkinézésű; földes. Tör: kagylós, szálkás. 
K : 2—3; törékeny. Töm : 1,7—2,1. Többféle zöld.
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Fe2O3,SiO3 + 3H0; kevés A12O3, (Mg, Ca, Fe, 
Mn)O, Mn2O3.

Ungvár, Ránszka, Sztára, Mózesfalu, Munkács; 
Frankhon (Notron); Harzhegység; Ceylon(Kandy) erup
tív kőzetek szomszédságában.

Kollyrit (Scarbroit).
Vesédcd; vaskos. Csillámló. Fehér. Tapintata si

kamlós, a nyelvhez tapad. Légsav SiO3 kocsonyát vá
laszt ki.

3Al2O3,SiO3 + 15HO. Selmecz (porphyrban), Hod- 
rics (syenit ereiben) ; Szászhon ; Pyrenäek.

Dillnit (Bélabányit).
Vaskos. Szilárd — földes. Fehér. Többé kevésbbé 

tapad a nyelvhez. 3A12O3, 2SiO3 + 6HO. Selmecz mellett 
Bélabánya (Dilin) a Diaspor anyaköve, — Más vegybon- 
tások szerint a Diaspor anyaköve Pholerit, részint Agal- 
matolith.

Chroinokker (Wolchonskoit,Milosckin = Serbian), elírom- 
oxydtartalmú agyagok. Kékes-zöld. Chromokker; Silesia; Halle; 
Svédhon sat. Wolchonskoit Siberia, Peru, Ochansk kerület. Mi
lo schin Serbia, Rudinak Quarcczal és Limonittal.

Pimelith (Alizit) néven több nickeltartalmú hydrosilikát 
fordul eló, Almazöld. Tapintata zsíros. K = 2,5. T = 2,2—2,7 ; 
Alizit 1,44—1,46. — F. e. minta Talk. Silezia, a Chrysoprázt kísérő 
Chrysoprázföld. Alizit = vaskos, sovány tapintató; Silezia. 
Ugyanitt van egy vaskos, zsíros tapintató is.

Umbra, amorph, törése kiskagylós, finomföldes. Zöldes-és 
sárgásbarna. Tapintata sovány, a nyelvhez tapad. SCFe^InPO1, 
SiOs4-öHO(=147o) Klaproth. K = l,5. T= 2,2. Cyprus sziget.

Montniorillonit, rózsaszínű agyag. Montmorillon Dpt Hau- 
te-Vienne. Sztrimbuly, Erdély ország.

Halloysit Con fölért Dpt Charente ; és Lenzinit, Sz. Sever, 
Dpt Landes, hasonló összetételű agyagok. Közel áll hozzájok Glos- 
sccollit Georgia (Dade). F. e. nem olvad ; kobaltoldattal szép kék 
lesz; kénsav melegen vegybontja.

Erdniannit, vaskos, sötétbarna. Norvégia Stocköe, Brevig \ 
mellett, Raramelsberg szerint tán Orthit.

A rendszerbe még l^e nem osztható, titán savt ar talmit silikátok-

Keilhauit (Yttrotitanit) kr. rendszer?, vaskos. (3R0,Rs0j\ 
’aSiO’. (Al,Fe,Mn,Ce)’O’, (Ca,Y)O,TiO*. Barnafekete, üveg-,gyá^ 
tafényű. K = 6,5. T = 3.69. Pora sósavban egészen felolvad. — p
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e. fekete salakot ad. Norvégia, Arcndalhoz 1% mérföldre Felsit- 
sziklában. ,

Tschewkinit, vaskos, amorph. lan a Keilhauit vegyjegyet 
ruházhatni reá? Hevítve cgéstüncmenyt mutat. Bársonyfekete. K = 
5,5. T = 4,5’29; pora = 4,615. Siberia, llmenhegység. — Ritka.

Sdiorloinit (Ferrotitanit), szabályos, mint a Gránát, a mely 
kiséri; vaskos. (9CaO+2Fe2O3), (%Si+%Ti)O2 (Rammelsberg); 
kevés (Fe,Mg)O. Fekete, olykor sokszínű felülettel. K = 7—7,5. 
T = 3,783. F. e. a széleken nehezen olvad. Sósav keveset hat 
reá. Arkansas Ozark hegységben, Eláolith, Brookit és Gránáttal.

Mosandrit. egvhajlású? lapos oszlopokban; vaskos, rostos. 
(Si,Ti)Os,(Ce,La,D.Fe)?O\(Ca.Mg,K,Na)O,lIO (=8,9%). Sötét zöl
des — veresesbarna. K = 4. T == 3,02 -3,03. Norvégia, Leuko- 
phannal. — Ritka. .

WöllleriC rhombos, egy irányban hasad; szemcsés (Si,Zr, 
Nb)O2, (Ca,Na)0, kevés (Fe,Mn.Mg)0 és IIO (= 0,24° o). Sárga, 
barnás, szürkés. K = 5,5. T = 3,41. Norvégia, Brevig mellett Lan- 
gesundfjord zirkonsyenitben Llaeolittal.

2.Tanfal-. Niob-,Titán-. Wolfïani-. Molyb- 
(len-, Vanad- és Cliroinsav-vegyek.
Perowskit, szabályos, hasad eoOco irányban. CaO,TiO*, 

kevés (Mg,Fe,Mn)0. Szürke, vasfekete. K = 5,5. T= 4,017. — F. 
e. nem olvad Sósav nem, de kénsav melegen vegybontja. Ural, Ach- 
matowsk környékén chloritpalában, krystályodott Chlorit, Mag- 
netittal. . r . r

Pyrochlor. szabályos, hasad 0 irányban. (Nb,Ti,Zr)O-, 
(Al,Ce,La)’O3, (Y,Fe,Mn,Ca,Mg,Na.K) O,F, IIO (= 1,16%). Sárga, 
barna. K = 5 — 5,5. T = 3,8-4,3. Norvégia syenitben Zirkon, Po- 
lymignit és Yttrophospháttal. Siberia, llmenhegység Thorittal.

Pyrrhit, apró bennőtt Oktaéderek. NbO'.ZrO8, kevés Fe, 
Mn, Ü. Narancssárga. K — 6. — F. c. nem olvad. Ural, Mursinsk. 
Azorok. - Igen ritka.

Sheelit (Schwerstein, Tungstein).
Négyszöges, feles. P (</) 112“ 2', olykor önállólag, 

máskor mint a 194, ábrdnmég 2Pco (P)jön hozzá. 
A krystályok többnyire aprók. Ikrek. Szálas szö
veggel veséded, szemcséssel vaskos. Elég jól ha
sad P, megszakadva Pco, oP alig. Tör : egye
netlen.

K : 4,5—5; törékeny. Üveg-, gyémántfény.
Fehér; sárgás, barnás; néha csaknem narancssárga.

CaO.WO '; kevés SiO:l,(Fe, Mn,Al)’O', (Cu,Mg)O
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— Légsav vagy sósav WO3 sárga port választ ki, mely 
Ammonban felolvad. — F. e. csak szélein olvad meg 5.

Krystályos kőzetekben, különösen Quarczb'an : To
páz-, Fluorit-, Apátit-, Moly bden-, Wolf ram-és Onérczczel. 
Bazin, gneiszban Pyrittel; Csehország (Schlackenwald, 
Zimnvald); Harz; Szászhon; Ej szak-Amerika (Connecticut).

Pseudoniorp !i : Wolfram.

Stoltzit (Scheeletin, Wolframólomércz, Wolframbleierz, 
Scheelbleierz, Scheelbleispath, Scheelsaures Blei).

Négyszöges, néha feles. 2P, P 131° 25z, coP. Egyes 
vagy bimbó-idomú csoportok. Koszul hasad oP irányban.

K : 2,7—3; lágy. Töm : 7,8—8,1. Zsírfény. Zöld, 
sárgás, barna, veres.

' ' Pb0,W0 ‘; kevés (Ca, Fe, Mn)O. — Csehország 
(Zinnwald : Quarcz és Csillámmal); Karinthia (Bleiberg: 
Molybdcnittel); Chili. — Ritka.

Wulfenit (Sárgaólomércz, Gelbbleierz, Blcigelb, Blei- 
molybdat).

Négyszöges, néha feles. oP, %P, P 131° 35z coP, 
’/gPoo, I’oo. Táblás vagy hegyes krystályok, többnyire 
csoportosan. Szemcsés. Meglehetősen hasad P irányban.

K : 2,7 — 3. Töm: 6,3—6,9. Zsír-, gyémántfény. 
Sárga; zöldes, szürkés, barna.

PbO,MoO:i; a veresben kevés CrO3. — F. e. erősen 
pattogzik, megolvad s ólomszemet hágy vissza. Sósav fel- 
oldja(kivéve PbCl),az oldat ónnal keverve kék lcsz.(143).

Mészkőben egyéb ólomérczekkel. Rézbánya, Szászka, 
Ruszkberg, Moldova; Karinthia (Windisch-Kappel, Blei
berg); Austria (Anna-berg). 3

Fergusonit, négyszöges feles. P («) 128° 28z (Miller), — A 
(r), (2) ol> (i). 1ÍI2. ábra.

I
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6(Y.Ce)O,Nb2O3; kevés (Zr,Sn)O2, (U,Fe)O. Barna. K = 

5,5—6. T = 5,828. Grönland, Kikertaursak Quarczban hintve. — 
Ritka.

Tantalit (Ferrotantalit, Siderotantal, Kimitotantalit, 
Kassiterotantalit).

Rhombos; P (p) végélei 126° és 1121/2°, oldaléléi 
91° 42' (Nordenskiöld), coP% (r) 122° 53', coPoo ($), 
eoPco (0, Pcso (w) 113° 48'; olykor 3Pco (?) 54° 10', 
y6Peo (n) 167° 36', %P3/2 (v)és 2P2 (o). ÏS3. dórán ezek 
mind egyesítvék.

r = 118° 33' t : m = 123° 6'
o = 143 12 t : n = 97 12
v = 133 4 m : p = 146 15
p = 123 45 ni : v = 134 56
r = 151 27 ni : o = 126 48
q = 152 55 ni : s = 90 0

A krystályok többnyire oszloposak, lapjaik ritkán 
fényesek; vaskos, hintett. Koszul hasad a kisátló irá
nyában.

K : 6—6,5. Töm : 7,1—7,9. Csaknem tisztán fém- 
fényü. Vasfekete. Karcza veresesbarna.

(Fe,Mn)O, 2TaO2; kevés SnO2, CaO, CuO, WO3, 
SiO3. Többnyire Beryllel Albit- vagy Oligoklas-gra- 
nitban. Finland (Kimito, Tammela); Svédhon (Broddbo = 
Kassiterotantalit, néha SnO2 tartalma tetemes.

Wolfram (Wolframsavas vas).
Rhombos, néha egyhajlású kinézéssel.
195. ábra. ooP (M) 101° 45', %Pco (P és n) 123° 

57', coPco (r), ooP2 (6), Pco (u) 98° 27', P (a), 2P2 (s). 
A pyramisok és a nagydoma ’/aPco gyakran csak lapjaik 
felével képződvék ki, s az ad egyhajlású jelleget.

Ikrek. Szálas, héjjas, durván szemcsés, a szemek 
erősen állanak össze.
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M : r = 140° 52' 
r : b = 157 52 
r : P = 118 2

M : M = 101 45
u : u' = 98 27 
u : a = 141 10

K : 5—5,5. Töm : 7,1 —7,5. Tökéletlen fémfény. Sö
tét szürke, fcketés. Nemátlátszó. Karcza sötét vereses- 
barna. Néha hat gyengén mágnesre.

(Fe,Mn)O,WO3; kevés Ca, Mg. — F. e. pattogzik 
s’Jdssé nehezen olvad 2,5 fémfényes golyóvá, melynek fö- 
lületc krystályos. Savak mint Schelcitnél.

Rendesen Ónércz kísérője, vagy annélkül keselykő 
ereiben; Quarczban.— Csehország (Zinnwald, Schlacken- 
wald); Szászhon (Frciberg, Ehrenfriedersdorf); Cornwall.

Coluinbit (Tantalit részben, Niobit, Baierin, Torrelit).
Rhombos; P végélei 117° 53' és 102° 58', oldalélek 

107° 56' (Dana). Közönséges összalaklata 196. ábra. 
coPoo (Jí), cof co (P), oP (a), ~P (r) 100° 40', 2Poo 
(/) 59° 20', és P3 (c).

M : r = 140° 20'

P : r = 129 40

P : f= 150 20

a : f=119°40'

a : c = 186 36

c : c'= 150 17

196.
Vastag táblák vagy széles rovatos Oszlopok. Ikrek; 

ritkán vaskos.
K : 6. Töm : 5,4—6,4. Tökéletlen fémfény. Vasfe

kete; gyakran szivárványszínű. Karcza sötét veres — 
fekete.

(Fc,Mn)O, Nb2O3; kevés SnO\ CmCa, Mg, W, U. 
Gránitban. Bajorhon (Bodcnmais); Éjszak-Amerika ; 

Siberia.
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Samarskit (Uranotantal, Yttroilmenit), rhombos; rendesen 

szemek. Vegvjegye mint a Columbité. RO,(Nb,U)2()3. (Fe,Mn,Y, 
Ca,Mg)O ; kévés (Ti,Sn)O2,WO3,CuO. Bársonyfekete K = 5,5—6. 
T = 5.614—5,68. Uranotantal 5,398 -5,45. Yttroilmenit 5,45—5,69. 
Hevítésnél úgy mint a Gadolinit, Orthit.Tschewkinit sat.pillanatnyi 
izzást mutat, s utána a fajsúlyú kisebb. (A Gadolinitnál ellenkező-
leg van). Ezen tünemény alatt Rose II. szerint a készülékből nem 
tódul több lég ki, mint hasonló körülmények között a Gadolinitnál, 
Chromoxydnál. Ural, Ilmenhegység veresbarna Földpátbau krystá- 
lyodott Aeschinittel.

Mengit (Ilmenit), rhombos, P végélei 151° 27' és 101° 10', 
ooP 1S6° 20'; rövid Oszlopok Pyramissal. (Zr,Ti)O8, Fc’O3; kevés 
Mn. K = 5-5,5. T = 5,48. Vasfekete. Ilmenhegység gránitérben, 
Albitban bennőve.

Polyiliignit. rhombos. P végélei 136° 28' és 116° 22', coP 
109° 46'; vékony, rovatos kristályokban. (Ti,Zr)O2, (Fc,Mn,Ce)‘O3, 
(Y,Ca)O: kevés (Sn,Si)O2.(K,Mg)O. Fekete, kissé fémfényű. K = 
6,5. T = 4,77 4.85.’ Norvégia FredericksvUrn zirkonsyenitben, a 
Földpátbau.

Polvkras. rhombos. ooPeo, coP, P, 2Peo sat. Közel áll a 
Polvmignithez, csakhogy Niobsav és U2O3 van benne, míg a CaO 
kevés, a Mn hiányzik. — F. e. pattogzik, izzik s barna lesz, de meg 
nem olvad. Sósav nem. kénsav égetés előtt úgy mint utána tökéle
tesen vegybontja. K = 5,5. T = 5.09 5,12. Fekete. Norvégia grá
nitban Gadolinit, Orthittal. Krystálvok hossza l/> —l1/.»".

Aeschinit. rhombos, /97. dóra coP (</) 129°, 2Poo (/) 74° 
e(Descloizeaux); rovatos s tökéletlen krystályok. Niobsav, 

(Ti.Zr)O2.(Fe,Y.Ce.Ca)O.La2O3,lIO (= 1,2-1,6). Feketés. 
K = 5- 6. T = 4,9 -5,11. Ural. Miask Földpátbau Csillám 
és Zirkonnal.

Eiixenit, rhombos?; vaskos, hasadás nélkül. Niobsav, 
TiO9,AFO’,(U,Fe,Y,Ce.Ca.Mg)O, IIO (= 2,8-4,04); kevés 

-iq7 La2O3. Barnásfekete; fémfenyű. K = 6,5. T = 4.6—4,76. 
Norvégia Jölster. — Ritka.

Ytlrofantalit.Három válfaja van: fekete, sárga és barna. 
A feketén nvomai vannak a krystályodásnak. Kissé fémfényű. 
K = 5,5. A sárga nem krystályos; Földpátban lemezeket képez. 
Üveg-, gyantafényű. K = 5. T = 5,882. A barna a sárgával jő elő 
vékony táblákban, s a krystályodásnak ezen sincs nyoma. K — 
4.5 — 5. Üveg-, gvantafényű. -TaO2.WO3,(Y,Ce,U,Ca,Mg,l e,Cu)O, 
HO (= 4,1—6,0%); kevés SnO2. Savak nem bántják. Svédhon, 
Ytterby veres Földpátban; Fahlun mellett Broddbo és Finbo, 
Quarez és Albitbau, Gránát, Csillám és Pyrophysalittal.

RuflieiTordit, szabad szemek. TiO’,(Ca,Ce,U,Y)O ? Feke- 
tésbarna. K = 5,5. T = 5,55. Rideg. North Carolina, Rutherford 
County, aranybányában, Rutil, Brookit, Zirkon és Monazit társa- 
ságában.
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Krokoit (Crocoisit, Veresólomércz, Rothbleierz, 
Lehmannit).

Egyhajlású; Cf (a ferde szög) 78° 1'; coP(JÍ’) 93 ‘ 44 , 
—P (/■) 118” 58', coE2 (a) 56° 10'. 104. ábra, ritkán 

egyes többnyire csoportos — hosszában egymás
hoz nőtt kristályokban. Meglehetősen hasad eoP, 
roszúl az átlók irányában. Vaskos.

K í 2,5—3; lágy. Töm : 5,9—6. Gyémánt-, 
üvegfény. Veres. Karcza narancsszínű.

PbO,CrO:i. — F. c. pattogzik és sötétebb 
104. lesz. Szénen megolvad, kissé durran, és ólomsze

met ad; boraxot (szénen) zöldre festi. e
Quarczerekben, elmállott gránitban : Arany, Pyrit, 

Galenit, Quarcz és Vauquelinit társaságában. Rézbánya, 
Ruszkberg (palakőzetben), Moldova; Siberia (Berezow); 
Brazília.

Vauquelinit.
Egyhajlású; C (a ferde szög) 67» 15'. 105. ábra. oP 

(P), -P (/), -Pco (Ä);
p’ " = °'
P : Pz= 134 30

105.
Apró krystályok szabálytalan csoportban. Szemcsés, 

veséded; amorph; kéreg.
K : 2,5=3. Töm : 5,5—5,7. Gyémánt-, üvegfény. 

Sötét-zöld, barna, fekete. Karcza zöldes — barnás.
3(Cu,Pb)O, 2CrO3. Siberia (Berezow); Frankhon 

(Pont Gibaud); Brazília (Crocoisittal).
Melanochroit (Phoenikochroit,Phoenicit), rhombos?, rende

sen táblás; vaskos, 3PbO,2CrO3. Veres; kitéve megsárgul. K=3 — 
3,5. T= 5,75. Ural, Beresow mészkőben, Crocoisit, Vauquelinit, 
Pyromorphit és Galenittal.

Dechenit (Eusynchit) fürtös tömeg; szövege krystályos. 
PbO,VO3. Néha kevés AsO3. Veres; sárgás. Karcza sárga. K = 4. 
T = 5,81. Bajorhon Niederschlcttenbach pettyes homokkőben. 
Breisgau Hofsgrund Quarczon. #

Descloizit, rhombos, nem hasad. 2PbO,VO3; kevés Zn, Cu, 
Mn, Fe, Cl, HO. Délamerika, La Plata, fekete kristályokat képez 
telerkőzetben, zöld tus Pyromorphittal.
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Vanadinit (Vanadinblcierz).
Hatszöges; P 78°46'(Schabus), isomorph Pyromor- 

phit- és Mimetesittel. eoP, oP.Bennőtt szemek; kéreg.
K : 2,7—3. Töm : 6,6—7,2. Zsírfény töréslapon. 

Sárgás, barnás 3PbO, VO3+,/3PbCl; kevés Fc'O3, HO, 
SiO3, Zn, Cu.

Mcxico (Zimapan); Siberia (Beresow : Pyromor- 
phittal).

Volborthit, hatszöges; oP,coP; egy irányban jól hasad. VO3, 
(Cu,Ca,Mg,Mn)O,HO(=4,6-5,0%).Van egy zöld és egy szürke 
válfaja. K = 3—3,5. T == 3,4-3,8. Ural, Permi képlet, rézbányák
ban. Thüringia Friedrichsrode Crednerit és Psilomelánnal.

Aräoxen, vaskos. (V,As)O3,(Pb,Zn)O. Hasonlít a Crocoisit- 
hoz, csakhogy sötétebb veres. Karcza halványsárgás. K = 3. Rhein- 
pfalz, Dalin Galenittel. (Közel áll a Dechenithez).

Chileit, földes, por, 6(Pb,Cu)O,VO3; kevés (As,P)O\(Al. 
Fe)2O3,SiO3,Cl,HO. Feketebarna. Chile, Mina Grande ezüstbanyá
ban, honnét rezet is kapnak.

3. Kén-Selensav vegyek*).
a) Víz nélkül.

a) Cölestin-nem. — Rhombos.

Arcanit (Glaserit, Kalisulphat, termés kénsavas Káli).
Rhombos ; hegyes Pyramis s ahoz coP 120° 24', 

2Poo 67° 38', oP sat. Többnyire mint kéreg vagy verő
dök. Fehér, kékes, zöldes. Kesernyésen sós.

KO,SO3. — F. e. pattogzik, megolvad, a láng viola- 
szinü. Szénen belső lángban kénmájt (hepart) (KS) ad.

Vezúv láváin. — Ritka.

Thenardit.
Rhombos; hegyes krystályok P, oP, coP; csoport

ban; kéreg. — Üvegfény. Fehér. Légen fehér porrá lesz 
fölületén (vizet vevén fel). Ize gyengén sós.

NaO,SO3. — F. e. megolvad, a láng sárga. Szénen 
mint Arcanit.

) A kénsavvegyek sodával szénen mind adnak kénmájt.
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Spanyolhon (Espartinas), sóbányák 
ki. — Ritka.

vizéből virágzik ’

Baryt (Súlypát, Schwerspath, Wolnyn, Bologneserspath, 
Stangenspath, Faserbaryt).

Rhombos; hasonalaku Cölcstin és Anglesittal; P 
Poo (M) 101“ 40', Pco (o) 105° 24', coP2 (d) 77“ 43', 
coj?oo (P) uralkodnak, de a krystályzat felettébb válto
zatos. Néhány szokottabb összalaklat :

.97. ábra. coPco, Pco a felsőbányaiakon s budaiakon gyakori.
38. ábra. coPco, Peo, P a budai példányok, még hozzá a Poo 

a felsőbányaiakon fordul elő.
39. ábra. c^Pco (P), coP2, Pco, főidoma a legtöbb hosszú 

táblás krystálynak.
40. ábra, ugyanaz, csakhogy a Pco (o) nyúlik meg.

37. 38. 39. ' 40.

41. ábra, ugyanaz s még hozzá Pco. Közönséges.
42. ábra, ugyanaz, de nyújtva a főtengely irányában.
43. ábra. coPoo, Pco, ooP (u), Pco (o).
44. ábra. coPco, Pco, Pco, 2Poo (E).

42.

45. ábra, cogeo, Peo, Pco, coP2 (d), eoP (u).
46. ábra. coP2, coPco, Pco, Poo (o), 2Pco.
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47. ábra. coPco, coP2, Poo, P (=).
48. ábra. coPco, Pco, coP2, eoP4 (Z), oP (7c).
49. ábra. oP (fc), eopco. coP2, ccPö (r), Pco.

M : M = 101° 40' 
d : d = 77 43 
u : u = 116 21

o : o = 74° 36' 
d : o = 118 10 
P : 1 = 158 4

49.
P : o = 127° 18'
P:d = 141 8
P : r = 162 8

Egyes vagy csoportos krystályok; héjjas száras, ros
tos, tömött halmazok. Jól hasad oP, kevésbbé ooP, roszul 
coPco irányban.

K r 2,0—3,0. Töm : 4,3—4,7. Üvegfény; olykor 
zsírfénybe hajló. Többnyire sárgás, fehéres, szürkés, ké
kes, zöldes, barna: néha színtelen.

BaO.SO3; kevés Fe*O3, SiO3, (CaO,CO2), (SrO, 
SO3), APÓ3. — F. c. szénen pattogzik s megolvad 3, al- 
kalis hatású gyönggyé. Savak nem hatnak reá.

Leginkább érczerckbcn; de újabb mészkőben is,ma
gában vagy Calcit és Cölestinnel. Elterjedt.

Buda, Felsőbánya, Kapnik, Körmöcz, Selmecz, Mu- 
zsajon timsókőben és BetlércnLimonitban mintWolnyn; 
OfTcnbánya: Szászhon (Freiberg : Stangenspath = 
gyöngyfényű oszlopos); Bologna (száras gömbök = Bo
lo gneserspath); Anglia (Difton).

Használják baryunivegyek készítésére s az ólomfehér 
(Bleiweis) hamisítására. -- Ásványgyüjteményeink egyik eke.

Pseudomorphok : Calcit, Vaspát, Cerussit, Quarcz, Li- 
monit. Hiimatit, Pyrit, Psilomelan, Göthit.

Cölestin.
Bhombos, hasonalakú Baryt és Anglcsittel. 50. ábra. 

poo (o) 104° 8', Pco (Jf) 75° 58z, coP2 (d); ezeken kívül 
néha még P3 (n) és coPoo (P).
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o :: o= 75° 52

1\I :: M = 10J 2
(1 : <1= 78 49
n : o = 161 24

M : P = 90 0
d : P = 1-10 36

Oszlopok vagy táblák, rendesen csoportban; vaskos, 
szövege száras, hejjas. Jól hasad oP, kivehetőleg eoP, 
kevésbbe coPco irányban.

k- : 3—3,5. Töm : 3,9 — 4. Üveg-, zsírfény. Fehér, 
kék, színtelen; ritkán vercscs, sárgás.

SrO,SO3; kevés (CaO,CO2), (BaO,SO3), Fe-’O3. — 
F. e. pattogzik, s elég könnyen olvad meg 3, szénen al
káli hatású gyöngygyé. Ha izzitás után sósavat csöppen
tünk reá s gyertyaláng széléhez tartjuk, ez veres színű 
lesz (különbség Baryttól). Sósavban nem olvad fel.

Másodkori és siluri mészkőben, homokkőben. — Ügy 
szintén trapsziklákban Gypsz- és Kénnel. Elterjedt. — 
Urvölgy (Beszterczc mellett : kék), Rézbánya; Erdély
ben Dobring Gypszen. Sicilia (Girgenti : fehér); Jena 
(rostos, kék.: agyagban); Salzburg (Leogang); Paris 
(Mcudon); Ejszak-Amerika (Erieto).

Használják strontiumvegyek készítésére, melyekkel többi 
közt tűzi játékoknál a lángot veresre festik.

Anliydrit (Muriacit, Karstcnit, Gekrösestein, Vulpinit).

Rhombos; eoP ($) 91° 10', Pco (r) 96° 36' (Miller), 
oP (P), cvPoo (M), ooPoo (T), p (0), 2P2 (n), 3P3 (c). 
36, ábra.

36.

M : s = 135° 35' T : r = 131° 42'

M : o = 124 10 M : c = 153 50

M: n = 143,27 P : o = 128 9

Krystályok ritkák. Rostos, leveles, szemcsés, néha 
tömött. A levelek és rostok gyakran görbék. Igen jól ha
sad oP, jól kisátló, kevésbbé nagyátló irányban.

K : 3—3,5. Töm : 2,8—2,9. Gyöngyfényű oP és ’
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coPco; különben üvegfényű. Fehér, színtelen; néha szür
kés, kékes, vöröses. Tör lapja egyenetlen, szálkás.

CaO,SO3; kevés SiO3, CÖ’, Fe?O3, HO. — F. e. zo- 
mánczczá olvad 3, s a lángot gyengén pirosra festi. Sa
vakban nehezen olvad fel.

Óhegy; Kapuik ércztelepen Gypsz-, Quarcz-, Chal- 
kopyrit-, Pyrit-, Galonit-, Sphalerittal. — Sóbányákban 
Gypszszel; mészkő-üregekben.  Galicia(Wieliczka, Bochnia : 
Gekrosestein = fodorbél-alakban ide s tova görbülve); 
Ausztria (Ischl); Salzburg (Haliéin); Tirol (Hall); Lom
bardia (Vulpino : Vulpinit = vagy 8 pc. SiO3 van 
benne, K : 3,5); Ejszak-Amerika Lockport, fekete mész 
üregeiben.

Használják a Vulpinitet dísztárgyak faragására. 
Pseudomorphok : vizet vesz fel s elváltozik Gypszre.

Anglesit (Ólomvitriol, Bleivitriol, Bleisulphat, Vitriol- 
bleierz).

Rhombos, hasonalakú Baryt és Cölestinnel ; 103, ábra. 
Pco (Jí) 76° 17', Pco (t) 104° 25', coP2 (cZ) 78° 46', P 
(s) végélek 128°48'és 39°38'(Kokscharow), ool>co(P)sat. 

d : d = 78° 46'
M : M'= 7G 17 
t : t = 104 25 

M: s = 154 24 
t : s = 134 49 

M : d = 119 5G

Apró egyes vagy csoportos krystályok. Nem igen 
jól hasad coP és oP irányban. Leveles, szemcsés. — Tör : 
kagylós.

K : 2,7—3; igen rideg. Töm : 6,2. Gyémánt-,olykor 
zsírfény. Fehér, víztiszta, vagy sárga, szürke, zöld, és 
néha kék. Igen törékeny.

PbO,SO3; kevés (Fe, Mn)*03,H0. — Gyertyaláng
nál pattogzik. F.e. szénen megolvad 1,5 és szódával ólom
szemet ad. Légsav nehezen — káli egészen felolvasztja.

’ Többnyire ólombányákban, hol Galenit oxydati 
által képződik a legtöbb esetben. — Pila (Zsarnocza 

kői
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zelében) Galenitcn; Erdélyben Pojana, Moruluj. Anglia 
(Anglcsea); Skotia (Leadhills); Francziaország (Paillercs 
le Gard), az alsó Liasban, néha a Galenitet beburkolja, 
kísérői Pyrit, Sphalerit, Quarcz, Baryt; Bukovina (Kir- 
libaba); Harzhegység (Clausthal, Zellerfeld); Spanyol
hon; Siberia.

Pseud om orpho k. Elváltozik Cerusitra (PbO.CO2).

Leadhillit (Ternärbleierz).
Rhombos, P végélek 124° 52' és 72” 22', oldalélek 

137” 0' (Miller), coP 120” 20', 2Peo 43° 12', Poo 78” 44' 
sat; néha feles, és akkor kinézésre egyhajlású. Táblák. 
Ikrek módjára rendesen három egyén összenőve. Igen jól 
hasad coPco irányban.

K : 2,5. Töm : 6,2—6,5. Gyöngyfény coiPoo lapo
kon, másutt zsír-, gyémántfény. Átlátszó.

PbO,SOa+ 3(PbO,CO^ ~ F. e. duzzad, megsár- 
gúl, kihűlve ismét fehér. Szénen ólomszemet ad. _  Léc
savban pezsegve felolvad egy része, más mint fehér üle
dék visszamarad.

Egyéb ólomérczekkel. Skotia (Leadhills). — Gyéren.
Caledonit, rhombos, Poo 95°, c^P 109°. Közönséges össz- 

alaklata : c^Pco, coPoo, Pco. (Pb,Cu)O,SO3, CO2. Zöld; zsírfényú 
K = 2,5—3. T == 6,4. Skotia, Leadhills krystályodott Linarittal. 
Cumberland. llarz. Missouri, Mine la Motte.

Zinkosit, rhombos. ZnO,SO3. Szürkés fehér — borsára. Gyé
mánt-féle üvegfény. K = 3,0. T = 4,83. Spanyolhon : Baranco. Ja- 
roso, Sierra Almagrerában.

b) Dréelit-nem. — Hatszöges.
Dréelit.

Hatszoros li 3 • .Ezen irányban hasad, de nem jól. 
K : 3,5. Töm : 3,2—3,4. Gyöngyfény. Fehér.

CaO,SO ‘+3(BaO,SO3). Quarczitban hintve. Frank
hon (Beaujeu); Baden (Badcnweiler). — Ritka.

Susannit.
I-Iatszöges. R 72° 3'. Az ally irányában jól hasad. 

K: 2,5. Löm : 6,5. Zsír-, gyemantfeny. Fehér, zöld, sárga.
Hznbó Józh. Ásványtan. 18



barnásfckctc. — Vegye mint Leadhillité. ennek összenőtt 
krystályaihoz hasonlít, és az előtt csakugyan annak is 
tartották.

Moldova; Skotia (Leadhills). — Ritka.

c) Glaiiberit-nem. — Egy hajlású. 
Glauberit (Brongniartin).

Egyhajlású; C (a ferde szög) 68” 16'; ooP (AZ) 83° 
20', — P (/) 116” 20', 51. ábra. oP (P).

51.

Vastag táblás; vaskosan vékony héjjas. Jól hasad 
oP irányban. Tör : kagylós.

K : 2,5—3. Töm : 2,7 —2,8. Üveg-zsírfény. Sárgás, 
szürke, vereses. színtelen. — Ize sósán kesernyés.

NaO,SO34-CaO,SO3; kevés Fe O3, BO3, Cl. — Só
bányákban. Ausztria (Ischl, Aussee, Hallstadt); Bajorhon 
(Bercii tesgaden) ; Peru. — Nem gyakori.

Lanarkit (Dioxylit).
Egyhajlású; 102. ábra. oP (6), -I-co (C')> (a)*

b C = 120” 45'. — Igen jól. hasad oP irány
ban. — Levelei mint Gypszé hajlékonyak. 
K : 2—2,5. Töm : 6,8 — 7. Fehéres, szürke. 
PbO, SO3 + PbO, CO‘~. Tirol (Biberwier) ;

Harz; Skotia (Leadhills): Siberia (vaskos). — Ritka.
Selensavas ólom (Selenbleispath) gömbös, fürtös; rostos; 

jól hasad egy irányban. PbO ős SeO3, kevés CuO. Kénsárga. K = 
3—4. Hildburgsliausen ős Eisfeld; Malachittal, Antimon- ős Olom- 
selen vegyek kel.

b) Víztartalommal.
Polyhalit.

Rhombos, coP 115”, cofoo, oP. Lcgtöbbnyirc ros
tos. K : 2.5—3. Töm : 2,7. Gyenge zsírfény. Veres, ritkán 
szürke, színtelen. Ize gyenge, sósán kesernyés.

102.
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KO,SO3+%HO; KO = (K,Mg,Ca)O; kevésNaCl, 
Fc'O’, SiO3. — Sóbányákban. Ausztria (lseid, Aussec, 
Hallstadt : Gypsz és Anhydrittel); Bajorhon (Berehtes- 
gadcn).

Gypsz (Gyps, Selcnit, Alabastrom, Schaumkalk, Frauen- 
cis, Fasergyps, Schaumgyps).

Egyhajlásii; C (a ferde szög) 80° 36'; eoP (./) 111” 
42', P (n) 138° 28', —P (Z) 143° 42', c^Poo (p), és több
féle ferde Oszlop coPn.

33. ábra, oopco, ooP, — P. Ikerkrystályok.
34. ábra. coPoo. eoP, cop2 (//), —P (Z) ’.^Pco (o).
35. ábra. —P (Z), coP (/), coPco (/>), V^-Pco (o).

Oszlopok, táblák, domború (lcncscalakú) krystályok. 
Ikrek kétfélék : az egyik törvény szerint az ikertengely a 
főtengely, a másik szerint az ikertengely a —Pco laptcn- 
gelye; az első szerint az oszlopos (33. ábra) — másik 
szerint a lencsés krystályok vannak összenőve. — Vaskos. 
Szemcsés, rostos, leveles, pikkelyes, földes.

Igen jól hasad coPco. kevésbbé eoP, roszúl oP 
irányban.

K : 1,5 — 2; lágy, levele hajlékony. Töm : 2,2 — 2,4. 
Jó hasadáson gyöngy-, másutt tökéletlen üvegfény. \ íz
tiszta, fehér, vereses, sárgás, zöldes, kékes, a nemtiszta 
olykor fekete is.

CaO,SO3+ 2110 ; kevés SiO3, Fe’O3 sat. — F. e. szét
esik s fehér zománczczá olvad 2,5—3, a hatás alkalis.

Másodkori harmad — s legujabbkori képletekben. 
Néha egész hegyeket is képez. Buda (agyag-márkában) : 
Párád; Selmecz, Körmöcz, Kalinka, F.-Bánya, Kapuik, 
Szászka sat. Erdély : Oláhláposbánya, Kodna, Oflcnbá- 
nya, Nagyág, Füzes, Kőrös, Sibó sat. Tirol (Hall); Csch- 

18*
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ország (Tschermig); Salzburg; Sicilia (Girgenti); Anglia 
(Oxford); Paris (Montmartrc).

Az alabastro inból (tömött, szemcsés) szobrászati tárgyak, 
a rostgyszböl fehér selyemfényű gyöngyök készülnek. A közön
séges fehér gypszet égetik, s a port vízzel keverve különféle tár
gyak öntésére alkalmazzák. A piszkos féleséggel szántóföldet trá
gyáznak.

Pseudomorph : Calcit.
Astrakanit (Blödit) tökéletlen Oszlopok. (NaO+MgO)S()3 

4-4IIO. Fehéres. Astrakan,Karrduani tavak. Ischl (Blödit). Men- 
doza. Laplata államok, a földből kivirágzik.

Maskagnin (Ammonsulphát).
Rhombos. eoP 107° 40', Pco 121” 16'. Közönséges 

összalaklata ooP, coPc^, P; de legtöbbnyirc kéreg, vagy 
csepköves. Csípős és keserű.

NH’O, SO::4-2HO. Aetna és Vezúv hasadékaiban. 
— Gyéren.

Coqiiiinbif, hatszöges ; P ö8°; összalaklata oP,coP, P; finom 
szemcsés tömeg. Fe’’O3,3SO3-j-91IO; kevés AFO3, (Ca,Mg)O,SiO3. 
Fehér, sárgás, barnás, néha halavány ibolyaszínű. Vízben egészen 
felolvad. Coquimbo tartomány, Copiapótól lél mérföldre, földpátos 
vagv trachytféle sziklában fékvetet képez, a mely folytonosan nó 
(valószínűleg kénegek oxydatiója által) ; 20 láb mély gödrök vannak 
inár benne vájva. — Bolívia, C-alaina mellett, egy dombnak nagyobb 
részét képezi.

Chalkaiithit (Cyanosit, Rézvitriol, Rczgálicz, Kékkő, 
Kupfervitriol).

Háromhajlású; 123. álra. P' (P), coP' (Î1), eo'P 
(jlf), eoPoo (n), coPco (r), oo'P2 (Z), 2P'2 (s).

123.
Tiszta krystályok csak készítve kaphatók, a termé

szetben rendesen csepköves, vcséded kéreg vagy por.
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K : 2,5. Töm : 2,2. Üvegfény. Kék. Ize nagyon kel
lemetlen.

CuO,SO34-5IIO. Vízben felolvad, oldata kék.
Rézkéncgérczck oxydatiója által képződik. Szomol- 

nok, Sehnecz, Úrvölgy, Oravicza; Harz; Anglia.
Bányavizekben felolvadva képezi a cementvizet, melybe ha 

vasat tesznek, a réz fémállapotban kiválik. (Cementréz). Szomolnu- 
kon igy évenként több mint 7000 mázsa rezet nyernek.

Keraniohalit (Alunogen, Halotrichit részben, Feder- 
alaun, Haarsalz, schwcfelsaure Thonerde).

Egyhajlású. Rendesen szálas, kérges. K : 1,5—2. 
Töm : 1,6—1,8. Üvcg-selyemfény. Fehér vagy valami vi
lágos színű. Ize mint timsóé.

AFO3,3SO‘ + 18HO; kevés FevO3, Mg, Ca. SiO3, 
Fc, Mn, K, Na, Cl, Cu. — F. e. duzzad s igen könnyen 
megolvad. Víz hamar felolvasztja.

Széntelepekben (Pyrit vegybomlása által) s vulkáni 
tájakon. Mint kivirágzás. Újbánya (Königsberg : Kera
niohalit Vasvitriollal). Erdélyben (Tolltimsó) Büdöshegy 
A. és F.-Torjánál, Dalnok, Kovászna, Oflcnbánya, Cser- 
tésd, Nagyág. Amerikai vulkánok : Pasto Copiapo sat. 
Barnaszénben : Bonn (Friesdorf).

Termés timsó (Alaun).
Szabályos; O, éhez coOco, ooO. Vízben olvad. Ize 

összehúzó.
RO,SO34-AFO3,3SO3 + 24110. — RO alatt több

féle ally (K, Na, Mg, Mn, Fc, Am)0 fordul elő és a sze
rint van :

Káli tini só : kivirágzás agyagon (Yorkshire, Glas
gow); vulkánokon (Lipari szigetek; Sicilia). Maryland- 
ban (Cape Stablc) evenként sokat nyernek.

Nátrontimsó rostos kéreg vagy tömeg. Nápoly 
(Solfatara); Andes.

Magnesia-timsó (Pickeringit) fehér rostos tömeg, 
szintén mint kivirágzás. Iquique.

M a n g a n -1iin só. Dél-Afrika (Lagoa-Bay).
Vas-timsó (Halotrichit részben) rostos, selymes, 

sárgás, fehéres. Ize mint téntáé. Légen elmállik. Bajor
hon (Bodenmais).
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A ni m on-timsó (Tschermigit ). Tokod (Esztergom 
mellett) Kőszénben. Csehország (Tschermig).

Használata a timsónak igen nagy, de c végből gyárakban 
állítják elő.

Voltait, szabályos. 3QFe, K|O,SO3)-|-2(|Fe,All8O3,3SO3)-|- 
12HO; kevés NaO. Fekete. Nápoly, Solia tara.

Epsomit (Kesersó, Bittersalz).
Rhombos, rendesen feles; 43 minta, coP 90“ 38', a 

Sphenoid végéle 101° 53', a Sphenoid és coP közti él 
szöge 129“ 3'. Hasonalakú a Goslarittal. Szép krystályo- 
kat csak készítve kapni; természetben mint kivirágzás : 
szemcsés, rostos, földes. Fehér. Tze keserű, sós.

MgO,SO:,4-7HO.— Barlangok falain: Éjszak-Ame
rika (Kentucky, Tenessee). Bányákban és földfelületén. 
Úrvölgy, Párád, Körmöcz, Esztergám sat. Ásványos vi
zekben felolvadva : Budai keserű források; Epsomi-, 
Saidschützi-, Püllnai víz.

Goslarít (Horgvitriol, Zinkvitriói, weisser Vitriol). 
Rhombos. Hasonalakú az Epsomittal. coP 90’ 42'. 

Rendes összalaklata coP, coPco, P. Krystályokat szin
tén csak készítve kapni; természetben esepköves.veséded, 
kérges. .Fehér, vereses, kékes. Ize összehúzó kellemetlen.

ZnO, SO3 + 7IIO. — Horgkéneg oxydatiója által 
képződik bányákban. Selmecz,Uj-Mo)dovn; Harz (Goslar).

A mesterségesen készített fehér vitriolt orvosságnak, festés
ben és festék meg firniszkészitésre használják.

Melanterii (Vasvitriol, Gáliczkő, Vasgálicz, Eisenvitriol, 
Copperas).

Egyhajlású: C (a ferde szög) 75“ 45' (Scnff). J24. 
ábra. coP (Jʃ) <82“ 22', oP (7J), -P (ó) 101“ 34'. —Pco 
(v) Pco (z), co'Pcc (w), Pco (o) 67“ 30'.

P : M = 99° 19;, vagy 80° 411

M : n = 138 49

P: o = 123 45
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Szépek csak a készített krystályok, természetben 
csepköves, veseded, kéreg és por. Zöld; fölületén meg
sárgul. Ize édesen fanyar, mint a téntáé.

Fe0,S0:, + 7H0. — F. c. mágneses lesz. Képződik 
vaskéncg oxydatiója által, nedvesség hozzájárulása mel
lett. Bányákban sok helyen. Oravicza, Kuszkabánya, 
Besztercze, Úrvölgy, Selmecz, Szomolnok sat. Szász- 
hon sat.

Használják kelmék színezésében; ténta-, berlinikék- és kén
sav (Nordhansi) készítésre.

Bieberit (Kobaltvitriol).
Egyliajlású, hasonlít a Melanterit alakjaihoz. Ren

desen más ásványokon mint kéreg. Halvány rózsaszínű. 
Ize Összehúzó.

(Co»Mg)O,SO;‘+7HO. Boraxot kékre festi.Bányák
ban vagy azok halmaiban. — Salzburg (Leogang); Hanau 
(Bieber). — Gyéren.

Pyromelin (Nickelvitriol) földes kéreg, halványsárga. Ter- 
mésbismnttal és Arsennickellel. Bayreut. — F. e. megdagad s ide s 
tova kanyarog. NiO,SO3,lIO és kevés AsO3.

Johannit (Uranvitriol), egyliajlású; ooP 69°, C’(a ferde szög) 
85° 40', alakra nézve hasonlít a’Trolidhoz; veséded. (CuO.SO3+ 
:ni2O*.2SO3) + 121IO. Csehország, Joaehimsthal. Johanngeor- 
genstadt. ....

Ide tartozik tán Üránzöld, és egy része az Uránviragnak.

Mirabilit (Glaubersó, Glaubersalz).
Egyliajlású: C (a ferde szög) 72° 15'; 52. ábra. coP 

(o) 86° 31', P (n) 93” 12',^ (z) 80° 38', oP (T),coPco 
(J/), coPco (P), -Pco (r).

32.
Igen jól hasad épátló irányban. Szépek csak a ké

szített krystályok; természetben mint kivirágzás külön
féle köveken vagy a házak falain. Fehér, színtelen. Ize 
hütő és sósán kesernyés.

NaO.SO’+lOIIO. — Gyakran van ásványvizekben
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felolvadva. Buda, Ivánka; Csehország (Carlsbad. Piillna, 
Eger) sat.

Botryogen. egyliajlású. col* 119° 56'. Közönségesen Osz
lopok uralkodnak, apró krystályok: veséded, fürtös. 3FeO,2SO3+ 
8(Fe2O3,2SO3)+361IO. Sötétveres. Svédhon Fahlun rézbányában, a 
Gvpszet vagy Pyritet vonja be. Másodlagos képződmény, Epsomit 
is szokta kisérni.

Römerit. hasonló amahhoz. 6(|Fe.Zn|O, SO3) + 7Fe2O3,8SO3 
+81IIO. Goslar, Rammelsberg. Kísérői : Copiapit, Misy.

Copiapit, hatszöges, P 58°, oP, P: apró szemek, olykor 
linóm hatszögu táblákból állók; rostos: kéreg. 2Fe2O3,5SO3+12IIO. 
Sárgq. Copiapo. Coquimbiten mint lep.

Misy mikroskopos krystályok sötél sárga tömeggé egyesülve, 
a mely felolvad sósavban. 8Fe2O3.7SO3+8HO. Goslar, Rammelsberg.

Stypticif, sárgás zöld rostok képezte gömbös halmazok. Fe2O3, 
2SO34-1ÓIIO. Hideg víz egy részét mintallyas sót oldatlanul hagyja. 
Chile, Copiapo.

Apatelit, sárga okkerféle anyag. 8Fe3O3,5SO3-|-2HO. Paris 
mellett Auteuil. agyagrétegben elhintve.

Eibroferrit. rostos. 3Fe2O3,5SO34-27HO. Chile.
Glockerit, csepkő, kéreg, földes. 2Fe2O3,SO34-6HO. Fekete, 

barna A vaskénegek vegybomlásának eredménye, a vízből rakódik 
le. Szilézia Obergrund. Svédhon. Harz.

Alunit (Timsókő, Alaunstein).
Hatszöges ; R 89° 10' (Breithaupt), oR és több tom

pa R. Igen apró fényes krystályok; szemcsés, tömött, föl
des. Rendesen Quarczit- vagy Felsittel áthatva.

K : 3,5—4. Töm : 2,5—2,7. Üvegfény, Fehér szín
telen; vereses, sárgás, szürke.

(KO, SO3 4- APÓ3 3SO3) + 2(6110, AFO3) ; kevés 
Fe2O3,HO. —F. e. pattogzik, nem olvad, szénen szódával 
hepárt (KS) ad. Sósav nem hat reá.

Beregszász táján Muzsaly, Kovaszó, Déda; Avas
ság. Párád (Hosszúbércz); F.-Torjánál Büdöshegy; Róma 
(Tolfa); Frankhon (Pic de Saucy); Görög Archipelag. 
Mindenütt trachytfélc sziklában.

Általában timsó előállítására használják s e végből égetik, lé
gen elmállni engedik, s kilúgozzák. Nálunk az Avasságban (Szath- 
már) oly kemény, hogy malomkövet csinálnak belőle.

Löwigit. Nem krystályos szilárd tömeg. KO.SO3-f-3(Al2O\ 
SO3)+9HO; kevés MgO, CaO, BaO, NaO, Fe3O3. Az Alunit mellett 
találtat! k Muzsajon, Tol fán, valamint Felső-Sziléziában (Zabrze) a 
kőszénben. Sósavban felolvad. Vizét és kénsavát sokkal alacsonyabb 
hőfoknál veszíti el mint az Alunit. Mig az égetés után az Alunit
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víziden tinisóra, mit a víz kihúzhat, és tini told re esik szét, a Löwi- 
git. kénsavas kálira bomlik, mit vízzel eltávolithatunk, és allyas 
kénsavas timföldre.

Jarosit, hatszöges, R 88° 58 , oR, isomorph Álunittal. (KO, 
SO3+őFe'O3,4SO3)+7IIO (?). Sárgás. Spanyolhon, Baranco Jaroso.

Websteril (Aluminit, Hallit).
Vesédcd, finom pikkelyes, földes. Fehér. Nyelvhez 

tal)<K,ÁlvO\SO::+9IIO, kevés CaO.CO', CaO.SO3. Van
nak féleségek, melyek ezenkül több kevesebb APÓ3, 
IIO-ot tartalmaznak. — F. e. nem olvad, zsugorodik. Só
sav felolvasztja.

Verespatak, Déva. Szilézia (Obergrund). Agyagban 
Sussex (Ncwhavcn); Frankhon (Epernay): Halle.

Felsöbányif.
Sugár os leveles gömbök. Gyöngy fényű. Fehér. A 

gömböket szét lehet nyomni, tehát keménysége csekély. 
Töm : 2,3. Üvegcsőben savas vizet ad. —F. e. nem olvad.

2 APÓ3, ÍOIIO. (Aluminitféle ásvány). — Felsőbá
nya. — Ritka.

Pissophan. amorph, csepköves. 2(l'c,Al)2O3,SO3+l5IIO. Bá
nyavizekből rakodik le. Zöld. Valószinúlcg az oxydált vaskénegek 
agyagpalára való behatásának eredménye. Thüringia, Saalfeld. 
Szászhon, Reichenbach timpalán.

Linarii (Kupferbleivitriol, Bleilazur, Kupferbleispath).
Egyhajlású. C a ferde szög 84° 15*; coP 61° 0’, 

-Pco 77° 15', —Poo 74° 25'. A krystályok többnyire osz
loposak. Ikrek eo-Poo szerint. Jól hasad coPoo. és Pco 
szerint. Tör : kagylós. K : 2.5—3. Töm : 5,2—5.5. Üvcg- 
gyémántfeny. Kék (azelőtt Rézlazurnak tartották).

PbO,SO- + CuO,IIO. — Rézbánya. Scotia (Lead- 
hills); Cumberland; Spanyolhon. — Ritka.

Brochaníit (Krisuvigit, Konigin).
Rhombos; coP (d) 104° 10',Poo (o)151° 52 (Rosc), 

coPoo (P), Poo (Jí); kurta Oszlopok, függélyes csíkok
kal. 122, ábra.
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A P:tl=!27°55/

P : o = 104 4

122.
Jól hasad kisátló irányban. Veséded, szálas.
K : 3,5—4. Töm : 3,8—3,9. Üvegfény. Smaragd

zöld, fcketés-zöld. Karcza világos-zöld.Átlátszó — áttetsző.
CuO,SO3+3(Cu,I-I)O; kevés Zn, Pb, C0 ‘. - F. e. 

olvad s rezet ad.
Malachit-, termés Réz- és Quarczczal. Rézbánya, 

Uj-Moldova, Ruszkabánya; Szibéria (Katherinenburg): 
Cumberland. — Ritka.

Cyanotrichif (Lettsomit, Bársonyosrézércz. Kupfer- 
sammterz).

Rostos gömbök vagy csoportok. Gyöngyfényü. Kék. 
Mint bársony néz ki. — (6CuO, SO ' 4- 3IÏO) + (AbO 
SO34-9I-IO); kevés FevO". — Földes vasérczés Réz-szu- 
rokércz üregeiben Malachit és Azurit társaságában Uj- 
Moldován. — Ritka.

Medjidif. vaskos. CaO,SO3+U2O3,SO3-blőHO. Sötét boros- 
tv.iukószinú. K = 2.5. Törökország, Drinápolv mellett Uraninon 
Liebigittel és néha Gypszszel. Joachimsthal

Löweit négyszöges, vaskos; hasad oP. 2(NaO4-MgO;SO + 
5110. Sárga, testszinű. K = 2,5-3. T = 2,276. Kissé sós ízű. Ischl 
Anhydrittal összenőve.

4. Bórsav vegyek.
Boráéit.

Szabályos, feles. coOc^o (/i), coO (o).
52. ábra. Bennőtt tökéletesen kiképződött krys- 
tályok. Amorph. Hasadásnak alig van nyoma O 
irányban. Tör : kagylós.

K : 7. Töm : 2,9. Üveg-, gyémántfény.
Színtelen, fehér; gyakran szürkés, sárgás, zöldes. Mele
gítés által villámos.

3MgO,4BO‘. — F. e. duzzad s üveggé válik 2,5; 
kihűlve fehér, krystályos. A lángot zöldre festi.
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Anhydrit- Gypsz- és Sóban. Hannover (Lüneburg); 
Holstein (Segeberg); Frankhon (Lunevillc); Poroszhon 
(Stassfurth, vaskos, vagy mint része a sóbánya sziklá
jának).

Kliodizif, szabályos, feles mint a Boráéit. BO3 és CaO. K = 
8. T == 3,3—3,4.Kosé találta a szibériai veres Turmalinon. — Ritka.

líydroboracit, a rostos és leveles Gypszhez hasonlít. 2(Ca-f- 
Mg)O,6BO3+12IIO. Fehér, veres pettyekkel (vastól). K = 2. T = 
1,9—2. — F. e. könnyen olvad tiszta üveggé. A kaukasusi ásványok 
között találta Hess.

Borocalcit (Hayesin), 1. Bolívia, Iquique, száraz rónáin, a 
Nitratin leihelyén találta Hayes gömbös rostos fehér tömegekben, a 
melyek nagysága a mogyoró és burgonya közt változik. Ott T iza 
néven ismerik. Magnesiatimsó kiséri CaO,2BO3-|-6IIO.

2. A bórsavlagúnákban mint kéreg. Toskána. CaO,2BO3+4HO.

Borax (Tinkal).
Egyhajlású; C (a ferde szög) 73” 25'; ooP (r) 87°0', 

P (o) 122” 34', isomorph Pyroxennel, coPco (Jʃ) coPoo 
(T), oP (P). 27. ábra.

P : r = 101° 20'
M : T = 90 0
P : o = 139 30

M : r = 133 30

Ikrek coPco lapon összenőve. Jól hasad eoPco 
irányban. Tör : kagylós.

K : 2—2,5; kissé rideg. Töm: 1,7—1,8. Üveg-,zsír
fény; néha földes. Fehér, szürkés, kékes, zöldes. Ize 
gyenge : édesen lúgos.

NaO,2BO ‘+10IIO. — F. c. duzzad s megolvad = 
1 víztiszta gyöngygyé. Ezen gyöngyöt használják a for
raszcső kísérleteknél, minthogy különféle testekkel külön
féle színt képes felvenni.

Kivirátfzásként iő elő tavak szelén. Ihibet; Peru O V
(Potosi); Ceylon.

Használják finom üvegezikkek és zománcz készítésénél, fém« 
művesek mindenféle forrasztásnál. Azelőtt a termés Boraxot hozták 
Thibetból Európába, jelenleg Toskánában bórsav- és szódából ál
lítják elő.

Lagonit, földes, okkersárga kéreg a bórsavlagunákban. Tos
kána. Fe*O3,3BO3+3HO.
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Larderellit, igen apró fehér a bórsavlagunákból kivirágzó 

krvstályok. Toskana. AinO,4BO3+4HO.
Warwickit (Enceladit). cgyhajlásn (?) BO3,TiO2,MgO,Fe és 

IIO. Barna, fekete. K = 3 —4. T = 3.188. N.-York. Edenvillc szem
csés mészkőben Spinéi, Chondrodit, Serpentinnel sat. A krystályok 
hossza néha 2", szélessége H".

Szajbélyit (Peters). Tűk mészkőben Rézbányán, melyből sav 
által ki lehet szabadítni. A mészkő törlapján világosabb gömbölyű 
foltot képez. Keménysége jóval nagyobb mint a Calcité. A vegy tu
lajdonságokból következtetve alkatrészei: BO3, IIO, MgO, NaO, Cl.

b) Sav R0\

5. Pliosphor-, Arsen-. Antimon-, Saiétrom- 
savvegyek.

a) P0% AsO\ SbO5 vegyek víz nélkül.
a) Apatit-nem. — Hatszöges.

Apátit (Moroxit, Spargelstcin, Phosphorit, Osteoüt, 
Augustit).

Hatszöges, gyakran feles. P (») 80” 26', coP (M), 
coP2 (e), oP (P), 1 .,P (?•), 2P (z), 2P2 (s), a ritkább ti
zenkét oldalú Pyramisok és Oszlopok lapjaiknak csak fe
les számával képződvék ki.

54. ábra. ooP, oP, P, 2P2 (.s).
55. ábra. coP, oP, ’/.P, 2P2.
56. ábra. coP, oP, P, 2P, 2P2, 3P% («), P2, c^P2, 

<x>P3 .. (c). Itt az a és c alakok csak felesen lépnek fel.

Rövid rovatos Oszlopok, táblák. Gömbös, veséded; 
rostos, szemcsés, tömött, földes. Roszúl hasad oP és coP 
irányban. Tör : kagylós, egyenetlen és szálkás.

K : 5; rideg. Töm : 3,2. Üvegfény a krystálylapo-
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kon, zsírfény a hasadás- vagy törlapon. —-Zöld, kék, néha 
fehér ; olykor sárga, szürke, veres és barna. Áttetsző — sötét.

3CaÖ,PO ’+ %Ca(Cl,F); kevés Fe-O3, FcO. MnO, 4./ 
CeO3, YO, MgO. — F. c. szélén megolvad 5. Légsav-, 
sósav- s feleresztett kénsavban felolvad. A légsavas ol- 
datban cczetsavas ólom (ólomczukor) fehér üledéket ké
pez, mely f. c. fehér, krystályos fölületü gömbbé olvad.

Gneisz-, csillámpalában vas- vagy ónérezérben;
/ / i ii ---------- — --------- - 'mint Spa- 

szág (Zinnwald, »Schlackcnwald) ; Szászhon (Ehrenfrie- 
dersdorf); Sveicz (St. Gotthard); Piemont (Mussa-Alp) 
a jáczintveresGránát és halványzöld Klinochlorral; Cum- 
berland, Devonshire.

Moroxit zöldes, kék, nemátlátszó. Norvégia (Aren- 
dal); Finnland. Rézbánya (dolomiton).

Spárga kő (Spargelstein) = borsárga, áttetsző, 
Talkba nőve. Tirol (Zillerthal); Spanyolhon (Villa Rica).

(Estremadura); Csehország (Schlackcnwald); Marmaros 
(Kobolapojana) por-alakban.

Őst coli t = elváltozott Apátit, mely F és Cl tartal
mát elveszte és földes lett. Nyelvhez tapad. 3CaO.PO’; 
egy két pct. SiO ’, Fc-O3, C0\ HO s kevés APÓ3, Mg, 
K, Na.— Előjön elváltozott dolomitben. Hamui (Ostheim 
és Eichen közt); Erzgebirg (Amberg).

Kryptolit (Phosphocerit), hatszöges tűk, a melyek vissza
maradnak azarendali zöld és piros Apátit felolvasztása után salét
romsavban; hasonlókép visszamarad a Svédhon Johannisbergi Ko
baltfény felolvasztása után sósavban, megelőző pörkölés után. 3CeO, 
PO5. Sárga.

Zwicselit (Vasapatit nem helvesen) vaskos. 3 irányban hasad 
tökéletlenül. (73Fe+73Mn)F+3(73Fe+l/3^ln)O,PO5. Közel áll a 
Tripláimhoz Barna. K == 5. T = 3,97. Bajorhon. Bodenmais gránitban. 

Pyronioi'phit (Zöldólomércz, Grünbleierz részben, Bar- 
naólomércz, Braunbleierz, Phosphorbleierz, Traubcnblei, 

Buntblcierz, Nussierit, Polvsphaerit, Miesit).
Hatszöges; P 80° 44'.Közönséges összalaklata coP, 

oP, néha hozzá eoP2, P. Rovatos, vagy néha közepén ki-
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vastagodó (hordó-alakú)Oszlopok. Gömbös (Polysphae
ri t), vcséded; szálas, szemcsés. Igen roszul hasad. — Tör: 
tökéletlenül kagylós, egyenetlen.

K: 3,5—4. Töm: 6,5—7. Zsírfény. Zöld, barna; 
néha sárgás. Karcza fehér — sárgás. Áttetsző.

3PbO,PO54- 7iPbCl (olykor PbCl helyett rész
ben CaF): kevés (Ca,Fe)O. — F. c. könnyen megol
vad. s a kihűlés alatt látni mint megy át krystályos 
állapotba. Szénen magában nem sziliül. Szódával ólom
szemet ad.

Ólombányákban. Selmecz, Jaszcna, Poinik, Kapuik, 
Dognacska, Oravicza, Szaszka, Ruszkabanya, Zalathna; 
Csehország (Przibram, Blcistadt, Mies. innét Miesit = 
barna féleség); Szászhon (Frciberg, Zschopau); Nassau; 
TIarzhegység ; Anglia.

Pseudomorphok : Galenit. Calamin, Calcit, Limonit.

Mimetit (Zöldólomércz, Grünblcierz részben, Traubcnblci, 
Kampylit, Hcdyphan, Mimetesit. Mimetcn).

Hatszöges (isomorph Pyromorphittal) ; P 81° 48'. 
Közönséges összalaklata coP,oP,P; néha még ooP2, 2P, 
' ,P. Rövid Oszlopok, táblák,Pyramisok. Bimbó-, henger
alakú csoportok. Meglehetősen hasad P irányban.

K : 3,5. Töm : 7,1 —7,2. Zsírfény. Sárga, barna, néha 
fehéres (Hcdyphan).

3(Pb,Ca)O, (As,P)O5 +■ 7aPbCl. - F. e. szénen ar- 
senfüstöt s ólomszemct ad. Platinacsipeszben tartva meg
olvad 1. Légsavban könnyen felolvad.

Csehország (Zinnwald, Pribram); Szászhon (Jo- 
hanngeorgenstadt) ; Badcn (Badenweiler) ; Cornwall, 
Siberia.

b) Xenotim-nem. — Négyszöges. O = 3 : 5.
Xenotim, négyszöges,P 82°; jól hasad ooP szerint. 3(Y,Cc)0’ 

PO5: kevés FeO,SiO . Barna, testszínú. K = 4—5. T = 4,39 4,55. 
Norvégia, Hitteröe, gránitérben Polykras, Maiakon, Orthittal. Svéd
hon. É.-Amerika, Georgia az aranymosásokban.

Casteinaudit látszólag négyszöges. Brazília, Bahia, a gyé- 
mánttartalmii fövényben, valószinfileg Xenotim.
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c) Monacit-vcm. — Egyhajlású.
Monacit (Mengit, Edwardsit, Eremit).

Egyhajlású: C a ferde szög 77°; coP (#) 94° 35' ~ .Poo

c : (1 = 139° 25'
c : a = 129 6
c * g — 97 22 
c: f = 135. 50

Apró lapos Oszlopok. Igen jól hasad oP irányban. 
K : 5—5,5. Töm : 4,9 —5,2. Tökéletlen zsirfény. 

Veres, barna.
3(Ce,La,Th)O,PO5. — Ural; Éjszak-Amerika. — 

Ritka.
Wagnerií.

Egyhajlású. C a ferde szög 63” 25'; coP 57” 35'; 
-Poo 71” 53*. Kurta rovatos Oszlopok. Roszúl hasad. Tör: 
kagylós. K : 5 - 5.5. Töm : 3. Üvegfény. Sárga, néha 
szürkés. 3MgO,PO5+MgF. — Salzburg (Werfen). — 
Ritka.

Lazulith (Blauspath, Klaprothin).
Egyhajlású. C a ferde szög 88° 2'; ooP 91” 30', P 

(c) 99” 40', —P (5) 100” 20', -Pco (Z) 30” 22', -Pco (d) 
29” 25', — %P 115” 30', oP (a), csʃRco (/) (Prüfer). 
2.9. ábra.

29.

b : b = 100° 20'

c : c = 99 40

b : c = 135 25

d:a = 121°23'

1 : a =118 24

d : b = 140 10

Szép krystályok igen ritkák; többnyire vaskos hin
tett; szemcsés. Roszúl hasad coP irányban. Tör : egye
netlen, szálkás.

K : 5 — 6. Töm : 3—3,1. Üvegfény. Kék.
2[3(Mg,Fe)O.PO5] + 5Ar’On,3PO5+5HO.-Üveg-



288

csőben vizet ad, és színét veszti. — F. e. szétesik, fehér 
lesz, de nem olvad meg. Kobaltoldattal izzítva újra kék 
lesz. Savak nem bántják.

Agyagpalában csekély erekben. Salzburg (Werfen 
mellett ílüttau : Vaspáttal vagy, Quarczczal) ; Styria 
(Fischbach, Krieglach); Brazília; Éjszak-Amerika.

Kállait (Calait, Türkis, Turquois).
Amorph. Veséded, csepköves, kéreg, görkő.
K : 6. Töm : 2.6—2.8. Fénye gyenge. Kék, zöld.
2A1O3,PO5+5I-IO; kevés CuO‘,Fc O\ FeO.Mn-O3, 

CaO. — F. c. fekete lesz, a lángot kissé zöldre festi, de 
nem olvad. — Sósavval mcgcsöppentve a láng kék.

Persia; Arabia; Szilézia (Zoptcn); Szászhon (Oelsnitz). Hasz
nálják harmadrendű ékkőnek (keleti türkisz), s ez Perzsiából jó. 
Ás vány türkiszen kívül van Fogtürkisz is a kereskedésben; 
ez nem egyéb mint őselefántcsont, főleg Szibériából.

Berzeliit (Kühnit), vaskos, hasad egy irányban. 3(Ca+Mg)0, 
AsO5; kevés MnO,lIO(= 0,3—2,95%). Piszkos fehér — méz-sárga. 
K = 5,6. T = 2,52. Svédhon, Langbanshytta, vasérczekkel és Ke- 
serpáttal.

d) Trvplit-nem. — Rhombos. 0 = 3:5, egész 4 : 5.
Triphylin, rhombos, rendesen vaskos. Hasad eoP (132°) és 

kisátló szerint nem jól, a véglapok szerint jól. Harmadphosphátok 
isomorph-vegye : 3(Fe,Mn,Li,Mg)O,PO5; kevés (K,Na,Ca)O. Zöldes
szürke, kékes. K = 5. T = 3,6. Bajorhon, Bodenmais quarezdús 
gránitban fészekként.

Tetraphilli n vagyPero wskyn Finnlandból,Kietyő; vala
mint Melanchlor közel állanak a Triphvllinhez.

Pseudotriplit a Triphyllin elmállásának eredménye.
Triplit, rhombos, tökéletlenül krystályodva. 4(Fe+Mn)0, 

PO5; kevés CaO. Negyedphosphátok. Barna. K = 5—5,5. T = 
3,44—3,8. Limoges, gránit quarczerében Apátittal.

Heterosit. vaskos 3(5|2 3Fe-f-‘/xMn|0,2PO5)+ 5110, kevés 
SiO3. Zöldes-szürke, kékes. K = 4,5—5,5. T = 3,5—3,6. Sósavban 
felolvad. Frankhon, Limoges mellett, Hureaux Gránitban.

e) Fischerü-n&m,. — Rhombos. O = 6 : 5.
Fischerit, rhombos; coP 118° 32' (Kokseharow), coPco, oP, 

olykor coP2. vaskos. Színtelen, s a vaskos sötétzöld. K : 5. T : 2,46. 
Nischne-Tagil vastartalmú homokkő és agyagpala ereiben. Közel 



áll a Kalaithoz, csakhogy a kénsavban jól felolvad. 2Al2O3,POa+ 
8IIO; kevés (Mn,Fe)2O3,(Cu,Ca)O.

Peganit, rhombos, igen aprón krystályodva coP 127°, oP, 
coPco, melyek krystályos kéreggé vannak összeállva; rendesen 
Wavellitnck tartják. Zöld — fehér. K = 3—4. T = 2,49—2,54. 
Szászhon, Striegis 2Al2O3,POa+6IIO; kevés (Mn,Fe)2O3,CuO.

Tehát a Kalait, Fischerit és Peganit a hatodphosphor- 
savas timföld különböző hydrátjai.

Függelék,
Hopeit, rhombos, 109. ábra., coP2 (s) mellső éle 82° 20z, P 

(P) sarkéi 106° 36z és 140° 0z (Miller), Pco (M) 101° 0z, oP (</),
— coPoo (/), coPco (n). Nagyátló irányban (7) igen jól ha

sad. Fürtös; alaktalan. Zn,Cd van benne, a többi nem is- 
meretes. K= 2,5—3. T = 2,76 2,85. Szürke, barna. 
Aachen, Altenberg a zinkbányában. — Igen ritka.

Ailiblygonit, rhombos; hasad coP 106° 10' szerint 
elég jól, a kisátló szerint nem jól; vaskos, szálas. (A12F3

109. +Al2O3)+2(3RO,POa)+2[Al2O3,POaJ). R = Li,Na. Zöld.
K : = 6. T = 3—3,11. Szászhon, Arnsdorf gránitban Turmalin, 
Gránáttal. Norvégia, Arendal.

Herderit, (Allogonit) rhombos; i>3. ábra. P (p), 
végélek 141° 16z és 77° 20z coP3/2 (t) 115°, ooPco (P), 
Pco 115° 53z. Táblás. Két irányban hasad roszul ; tör : 
kagylós. PO5,CaO,Al2O3,F. Sárgás, zöldes. K = 5. T = 
2,985. A Spárgakőhöz (Apátit) hasonlít. Szászhon, Eh- 
renfriedersdorf az ónbányában. — Igen ritka.

Carminit (Carminspath) rhombos? 3PbO, AsOa4“5(Fe“O3, 
AsO5)? Karminpiros — téglaveres. K = 2,5. Szászhon, Horrhausen 
Quarcz és Limonitban Beudantit-kisérctcben. — Ritka.

f) Romeit-nem.,— Négyszöges.
Roméit (Roméin), P 110° 30z; apró krystály csoportok, CaO, 

SbO3; kevés (Fe,Mn)0, SiO3; isomorph Scheelittel. Az üveget kar- 
czolja. T = 4,6—4,714. Savakban nem olvad fel. Jáczintpiros— 
méz-sárga. Picmont, St.Marczel kis ereket képez a telérkőzetben, a 
melyben mangánérczck jönnek elő.

b) PO5 és AsO5 vegyek víztartalommal.
Striivit (Guanit).

Rhombos, feles. 28. ábra. Pco (a) 63° 7Z, Pco (c) 
95° 0', 4Í?oo (&) 30° 32z, coíeo (n), %Poo 123°, oP (o). 
Jól hasad oP irányban.

fiz.nbó Júze. Áev&nytnn. 19
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K : 2. Töm: 1,6 —1,7.Üvegfény. 

Sárga, barnás, fehér. Félig átlátszó 
— sötét.

(NH’O,2MgO),TOr;+12I-IO. - 
F. c. szétesik porrá, vizét, ammonját 
elveszti, s megolvad színtelen üveggé, 
mely kihűlve zománezos lesz.

Hamburgban túr fán, egy régi templom alatt; afri
kai Guanóban.

Throinbolith. amorph. PO541,0. CuO39,2. I1O1G,8%. Zöld. 
K — 3—4. T = 3,38 — 3,40. Rézbánya, mészkőben.

Stercorit. phosphorsavas nátronammoniak s víz, az afrikai 
Guánoban.

Haidingerit. rhombos, coP («) 100°, Pco (a) 127°, 
9£pco 147°. oopco (<Z), copco. 120. ábra, kéreg. 2CaO, 
AsO5+3HO. Fehér. Faragható. K = 1,5—2,5. T = 2,848. 
Pharmakolittal Joachimsthal ? Baden?

1-0- Rösslerit, halmazalakú. AsO5, MgO, TIO és CoO
nyoma. Bieber, Pharmakolith és Erythrín kíséretében rézagyagban. 
K 2—3. Színtelen, fehér.

PharniakoIHh (Arsenikblüthe részben, Picropharma- 
colith).

Egyhajlású; C a ferde szög 65°4';coP (/) 117° 24', 
—P (Z) 139° 17', 7/Poo (7i) 141° 8', oP (o), ooPco (P). 

121. ábra. Rendesen selymes rostok, vagy tus 
krystálvok, csillagos csoportban. Szőlődcd, 
csepkövcs, és néha vaskos. Igen jól hasad 
ferdátló irányban.

121. K : 2—2,5, vékony levelekben hajlékony.
Töm : 2,6—2,7. Üveg-, gyöngy-, selyemfény. Fehér vagy 
szürkés, néha vereses.

2CaO,AsO5+6IIO; kevés CoO, Fe';O3. — Ezüst 
és Kobáltnak arscnvegyeivel. — Nagyág, Zalathna. Ba
den (Wittichen) ; Csehország (Joachimsthal); Harz (An- 
dreasberg); Hessia (Bieber).

Vivianit (Eiscnblau, Blaueisenerz, Mullicit, Anglarit, 
Glaukosiderit, Eiscnphyllit, blauc Eisenerdc).
Egyhajlású; 111. ábra. c^P (í) HP 12',P (?*) 119° 

10', Poo 54° 13', copco (a). Apró egyes krystályok vagy
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csoportok. Rostos szövegű gömbök, vesék. Vaskos, 
hintett, por (blauc Eiscnerde). Igen jól hasad ferd- 
átló irányban.

K : 2; vékony levelekben hajlik. — Töm : 
2,6—2,7. Gyöngyfény a hasadáson, másutt üvegfény. 
Kék. Karcza világos kék, kis idő múlva sötétebb. 
3FeO,PO5+8HO; kevés (Fe, Al, Mn)2O3, SiO3.-

F. e. könnyen olvad 1,5 feketés salakká, mely a mágnesre 
hat. Izzitás által vagy 28 petét veszt. Sósav könnyen fel- 

. olvasztja.
Réz- és ónerekben vaskénegekkel ; keselykőben 

(Grauwacke) arany-erekben; trapsziklákban; agyagban; 
turfában.

Bctlér; Szomolnok, Rónaszék (földes), Kobolapo- 
jána: Vöröspatak, Nagyág, Déva; Bajorhon (Bodenmais : 
krystályok); Krimm (kagylóban); Éjszak-Amerika.

Erythrin (Kobaltvirág, Kobaltblüthe).
Egyhajlású (isomorph Vivianittal). co'Roo, co-Peo, 

-Poo, CO-P3 130“ 10', P 118“ 23z. Apró tűk pamatban csil
lagban; por, kéreg.

K: 1,5—2,5. Töm : 2 ,9. Hasadáson gyöngyfény. 
Halvány piros, néha zöldes.

3CoO,AsO5 + 8HO; kevés (Ca, Fe, Ni)O, Fe2O3. 
— F. c. arsenszag. Sósav felolvasztja rózsaszínnel. Arsen- 
kobalt oxydatiójának eredménye. Élőjő kobaltbányákban. 
Úrvölgy és Libetbánya(Tetraödritcn),Dobsina; Szászhon 
(Schneeberg) ; Csehország (Joachimsthal) ; Thüringia ; 
Hessia.

Annabergií (Nickelblüthe, Nickelocker).
Egyhajlású. Tűk; vaskos, hintett; kivirágzás; föl

des. Almazöld. = 3NiÓ,AsO5+8HO; kevés CoO, FeO3, 
SO3. — Arscnnickel oxydatiójának eredménye. Dob- 
sina, Zalathna. Szászhon (Schneeberg); Frankhon (Al
lémon t).

Köftigif egyhajlású, isomorph Erythrinnel; vaskos; kéreg, 
3(Zn,Co,Ni)O,AsOô+8IIO. Piros. K == 2,5-3. T = 3,1. Schnee
berg, Kobaltbányában Smaltinnal.

Lavcndulan, amorph (Co,Ni,Cu)O, AsO5,HO. Kék. K = 
2,5—3. T = 3,014. Szászhon, Annaberg, Kobalt és vasérczekkel.

19*
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Syiiiplesit. egybajlású, alakra Erythrinbez hasonló. FcO, 
AsOô(?)ÏIO(= 25° o). Kék, zöld.K = 2,5 közel. T = 2,957. Voigt- 
land, Lobenstein Chalvbittal s Kobaltkéneggel.

Skorodit.
Rhombos; P (P) végélck 114° 34/ és 103° 5Z, ooPoo 

(r), coP2 (cZ) 120° 10', 119. ábra; néha 2Pco 48°. Hasad 
coP2 szerint nem jól. Kissé rideg. Csoportok. 
Rostos, tömött.

K : 3,5—4. Töm : 3,1 — 3,3. Tökéletlen üveg
fény. Zöld, barna, áttetsző.
Fe2O3,AsO5+4HO; kevés PO5, Cu, Pb. — F. c. 
szénen megolvad 2, s arsenszagot áraszt. Légsav

melegen sem hat reá; sósav könnyen feloldja.
Barna előjő gránitban; Szászhon (Schwarzenberg); 

Csehország (Schlaggenwald); Carinthia(Lolliiig);Frank
hon (Limoges).

Zöld vasas-quarcz üregeiben : Cornwall. Legszeb
bek Brazíliából jönnek.

Pseudomorphok : elváltozik Limonitra.

119.

113.

Libethenit.
Rhombos; 113. ábra. coP (u) 92° 20z, Poo (o) 109° 

52' (Miller), P (P). Egyes krystályok, csoportok. Göm
bös, vcséded, tömött.

K : 4. Töm : 3,6—3,8. Zsírfény. Rendesen 
sötétzöld.

4CuO,PO5+HO; kevés Fe2O3, CO2. — F. e. 
könnyen olvad 2 barna golyóvá, hosszabb fúvás 
után réz-szem válik ki. Légsav és ammonban felol

vad. Izzítva 7 petét veszt.
Libethbánya, Poinik; Rheinbreitenbach; Cornwall; 

Chili; Bolivia; Ural.

Olivenit (Olivenerz, Pharmakochalcit).

117.

Rhombos; 117. ábra. eoP (r) 92° 30z, Poo 
(Z) 110° 50z, coPco (n); oszlopok, tűk jegyesen, cso
portban. Rostos, gömbök, vesék. Héjjas, szemcsés. 
Igen roszul hasad coP és Poo szerint.
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K : 3. Töm : 4,1—4,4- Gyémánt-, üveg-, gyöngy
fény. Többféle zöld; olykor barna.

4CuO,(As,P)O5+HO; kevés FcO. — F. e. köny- 
nyen olvad 2, arsenf üstöt bocsát, fehér rideg féniszemet 
ad, mely kihűlve veres salakkal húzódik be. Légsav és 
ammon felolvasztja.

Libetbánya (Euchroittal) csillámpalában. Csehor
szág Schlaggenwald (előbb Quarcz, aztán Fluorit s úgy 
Olivenit képződve).Thüringia; Cornwalli bányák (quarcz- 
üregekben); Siberia; Chili.

Konichalcit (Conichalcit) veséded, vaskos. 4(Cu,Ca)O.(P, 
As)O5+17»HO; kevés VO3. Zöld. K = 4,5. T = 4,132. Hasonlít a 
Malachithoz, s közel áll az Olivenit és Volborthithoz. Spanyolhon, 
Andalusia.

Euchroit.
Rhombos; 116. ábra. eoP (Jʃ) 117° 20', Pco (n) 

87° 52', coP2 (Z), oP (P).
M:M'=U7° 20'

1 : 1 =101 12

P : n = 133 56

Apró rovatos Oszlopok.
K : 3,5 — 4. Tőin : 3,3. Üvegfény. Smaragd-, hagy- 

mazöld.
4CuO,AsO5+7HO; kevés CaO. — F. c. arsenfüs- 

töts végre réz-szemet ad. — Légsav könnyen felolvasztja. 
Izzítva 18’/.2 petet veszt. Libethbánya csillámpalában réz- 
ércztelcpbcn, gyakran beburkol Olivcnit-krystályokat, 
vagy ezek mellette szabadon kiképződvék. — Ritka.

Arseniosiderit (Arscnocrocit) rostos. Hasonlít Cacoxenhez. 
(3CaO,AsO4+3Fe?O\AsO5)+6HO ; kevés SiO3,Mn2O3. Sárga,barna, 
Selyemfényű. K = 1,2. T = 3,520; 3,88. Frankhon Romaneche Ma
son mellett, mangántelepben.

Pliariiiakosiderit (Koczkaércz, Würfelerz, Beudantit).
Szabályos, feles. ooOco, eoO. Nem jól hasad 

eoOoo irányban. Igen apró krystályok csoportosan; rit
kán szemcsés.

p

116.
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30.

K : 2,5. Töm : 2,9—3. Gyémánt-, zsírfény. Olajzöld, 
néha sárgás, barnás. Melegítés által villamos.

4(3FeO,Fe2O3),3AsO5+18HO; kevés PO5,CuO.- 
F. c. arsenszag. fejlődik, fekete salak képződik, mely a 
mágnesre hat.

Skorodittal rézerekben vagy vaspát-telepekben. — 
Erdélyben Toroczkó, Sz. György, Oftenbánya. Karinthia 
(Lolliiig — Hüttenberg). Cornwall (quarcz-üregben); 
Frankhon (St. Leonard); Szászhon (Schwarzenberg); 
Australia.

Pseudomorphok : elváltozik Psilomelan-, Limonit-. Há- 
matitra.

Wavellit (Devonit, Lasionit).
Rhombos. Parányi alakok, 30. ábra. ooP (cZ) 126° 

25', Pco (o) 106° 46', coPco (P). Hasad az első 
két alak irányában. Rendesen sugaros csillagok, 
fél- vagy egész gömbök.

T< : 3,2—4. Töm : 2,3. Tökéletlen üvegfény. 
Fehér, átmegy sárga-, zöld-, szürke-, barna-, fe

ketébe.
(4A1*O3,3PO5+18HO) + 7aAPF3; kevés Fc’-O3, 

CaO, SiO3. — F. e. duzzad, fehér lesz, de nem olvad. 
Savak és káli felolvasztják.

A^yagpalában; Juramész barnavaserezében ; man
gánbányában. Csehország (Czerhovitz, ívina. Zajecov); 
Bajorhon (Amberg); Nassau (Weinbach); Devonshire 
(Barnstaple).

Gibbsit (elválasztva a Hydrargi Hittől). E.-Amerika, Massa- 
chusets Richmond. Harmadtimíöldphosphát és víz: A1-’O3,PO5+SIIO. 
Brazília (Villarivora) felolvad sósavban, s könnyen kénsavban.

Kakoxen (Cakoxen) rostos. Fe2O3 36-47. PO5 9-25. KO 
18—32%; kevés Al2O3,SiO3.SO3,(Ca,Mg,Zn)0. Sárga; kitéve meg
bámul. K == 3,4. T= 3,38. Azelőtt Wavellitnek tartották. Cseh
ország, Zbirow, grauwacke-képletben földes Barnavasérczczel.

Cliildrenit.
Rhombos; 110. ábra. P (e) végélek 102° 

Ç/ c 41' és 130° 4', oldalélek 97° 52' (Miller), 2É<~ 
(a), eol?oo (P), olykor ’/^P. Roszul hasad P 

110. szerint.
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K: 5. Töm : 3,1—3,2. Zsíros üvegfény. Sárgás
barna, fckctés, fehéres. Átlátszó.

5(3RO,AFO3),3PO5+15HO; RO = (Fe,Mn kevés 
Mg)O. — F. e. láng kékes-zöld; boraxxal vas és mangán
hatás. Hosszú izzitás után sósavban felolvad.

Mint krystály vagy mint kéreg : Vaspáton, Pyriten, 
Quarczon; néha Apatittal. Devonshire (Tavistock); palán- 
Cornwall (Crinnis).

JBrinit, rostos, veséded. 5CuO,AsOa-f-2HO; kevés A1*O3. Zöld 
K = 4,5—5. T = 4,043. Irland, Limerick County egyéb rézarse- 
níítokkal.

Lunnit (Phosphorchalcit, Dihydrit, Pseudomalachit, 
Kupferdiaspor, Prasin).

Egyhajlású; 112, álra, coíR2 (s) 38° 56', P (P)117° 
49', oP (a), cxo-Pcxo (o), %-Poo (6). A krystályok nem 
tiszták és aprók. Hasadás épátlosan nem jó.

s : s = 141° 4*

P : P = 117 49
112.

Veséded, vaskos, rostos. K : 4,5 — 5. Töm : 4—4,4. 
Tökéletlen gyöngyfény. Sötétes zöld.

5CuO,PO5 + 2,/..HO; némelyik 6CuO,PO5+3HO. 
(Prasin, Dihydrit). — F. e. könnyen fekete golyóvá ol
vad. Légsav és Aramon felolvasztja. Libethbánya (legin
kább veséded) Quarczon vagy csillámpalán. Rheinbrei- 
tenbach kevés Selennel (Quarcz- és rézérczekkel ke
selykőben, erekben); Voigtland (Hirschberg); Nischne 
Tagilsk.

Tivolit (Rézbab, Kupferschaum, Pharmakosiderit).
Rhombos. Rendesen veséded. vaskos; sugárosan le

veles.
K : 1—2, vékony levelekben hajlik. — Töm : 3. 

Gyöngyfény oP lapon, másutt üvegfény. Zöld, kékes. 
Átlátszó többé kevésbbé.

5CuO,AsO5+ 10HO +CaO,CO? (?). — Rézbányák
ban; rendesen Kalamin, Calcit vagy Quarcz üregeiben.
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Úrvölgy (égkék, habos), Libetbánya (földes Azurit- 

tal), Poirnk, Kassa (Tetraedriten), Rézbánya (Chrysokol- 
lával), Bazin; Tirol (Schwatz); Erzgebirg; Siberia.

Delvauxit, vaskos, földes: barnás, vereses. Fe"O3,POi,HO 
f= 19—49). K = 2.5. T = 1,85. Belgium, Visé. Stájerhon, Leoben.

Lindackerit, krystályos. 2 (8CuO,ÁsO3) + 3NiO,SO3+81IO. 
Zöld. K = 2—2,5. T == 2—2,1. Víz felolvasztja részben. Csehor
szág, Joachimsthal, utólagos képződmény.

Dufrenit (Zöldvaskő, Grünciscnstcin, Grüncisenerz, 
Craurit).

Rhombos. ooP 123". Rendesen gömbös, vesédcd.ros- 
tos. sugárosan.

K : 3,5—4; igen rideg. Töm : 3,2—3,4. Gyenge se
lyemfény. Sötétzöld, légen sárgabarna lesz.Karcza sárga, 
zöld. Alig áttetsző.

2Fe"On,PO5 + 21/2HO. — F. c. könnyen salakka 
olvad.

Frankhon (Hanté Viennc); Szászhon; Csehország 
(Hrbek) Limoniten.

Abichit (Aphanesit, Strahlerz) egyhajlású; 
C a ferde szög 80*' 31'. 118. ábra. col? (Jf) 56° 
(Miller), oP (P), %-Pco (c), az c két utóbbi ál
tal képezett szintes él 99° 30'.

oP irányban tökéletesen hasad ; vaskos, félgömbös, 
rostos. 6CuO,AsO5+3HO; kevés PO5,SiO3,Fe2O3,CaO. 

Zöld: kék. K = 3,5—3. T=4,19—4,36. Cornwall, egyéb rézerczek- 
kel Quarcz üregeiben. Erzgebirg.

Chalkophyllit (Rézcsillám, Kupferglimmer, Kupfer- 
phyllit, Tamarit).

Hatszöges; 114. ábra. R (P) 69° 48', oR (o); rcn-
—Z>\ desen krystályos csoportok; leveles, vaskos. 

P Igen jól hasad oR irányban.
114. K : 2. Töm : 2,4—2,6. Hasadáson gyöngy-,

másutt üvegfény. Fűzőid.
6CuO,AsO5+12HO; kevés APÓ3, FeO, PO5. — F. 

e. serczcg, szénen arsenfüstöt ad, s fekete salakká olvad. 
Savak és ammon felolvasztják.

Rézbányákban. Urvölgy, Moldova; Morvaország; 
Szászhou (Sayda); Cornwall. — Ritka.
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Lirokoiiit (Lencscércz, Linscnerz, Linsenkupfer, Chal- 
kophacit).

Rhombos; 115. ábra. coP {d) 119° 20', Pco (o) 72° 
22' (Miller). Hasad eoP szerint roszul. Ritkán 
szemcsés. . -

K : 2—2,5. Töm : 2,9. Üveg-, zsírfény. Eg- 
kék — zöld.

5(5CuO,AsO5) + 3Al2O2,PO5+75HO. — F.
c. nem serczeg. Ammon nem egészen olvasztja fel.

Rézbányákban rendesen Olivenit- és Chalkophyllit- 
tel. ÚrvÖlgy (igen apró krystályok); Cornwall ; \ oigt- 
land. — Ritka.

Uráliit (Uranglimmer, Uranphyllit).
Négyszöges. P 143° 2 , oP, olykor coP. Táblák. Igen 

jól hasad oP irányban; ezen gyöngy-, másutt tökéletlen 
gyémánt fényű.

K : 2—2,5. Levelei törnek.
Féleségei : a) Uranit (Mészuranit, Kalkuranit).
Töm : 3-3,1. Sárga. 2CaO,PCP + 4U2O\PO?’ + 

16HO ; kevés MgO, MnO, BaO, SnO2. — F. c. fekete tö
meggé olvad 2.

Más uránérczekkel. Szászhon (Johanngeorgenstadt, 
Eibenstock); Oroszhon (Onega tó); Frankhon (Limoges). 
— Ritka.

b) Chalkolith (Rézuranit, Kupferuranit).
Töm: 3,5-3,6. Zöld. 2CuO,PO5 + 4U2O\PO’ + 

16JIO. — F. e. platinacsipeszbcn olvad 2,5 s a láng ké
kes-zöld. Légsavas oldata sárgás-zöld,míg Uranité sárga. 
Az oldatban ammon kékes-zöld üledéket és kék folyadékot 
ad. Szászhon (Johanngeorgenstadt, Eibenstock); Csehor
szág (J oachimsthal, Schlaggenwald, Zinnwald) ; Corn- 
wall, Belgium.

Karphosiderit, veséded ; kéreg. Fc2O3,PO\HO; kevés Mn 
Zn. K = 4—4,5. T = 2,49—2,5. Sárgás. Zsíros tapintató.Labrador- 
csillámpala hasadékaiban. ’

Pluniboresinit (Ólommézga, Bleigummi).
Vcsédcd, gömbös, cscpköves. Tör : kagylós, szálkás. 
K : 4—4,5. Töm : 6,3-6,4. Zsírfény. Barna; sárgás 

fehér. Kinézésre arabiai gumimhoz hasonlít.
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3PbO,PO5+6(AlsO3,IíO); kevés (Fe,Mn)’O3, SiO3, 

SO3, CL — F. c. pattogzik, de nem olvad meg.—Agyag
palában egyéb ólomérczekkel, horg- és vaskéneggel. 
Nagyág; Frankhon (Nussiere); Cumberland, Missouri.

Diadochit (Phosphoreisensinter).
Veséded, csepköves, héjjas. Tör : kagylós. Lörékeny.
K : 2,5—3. Töm : 1,9 — 2. Zsír-, üvegfény. Barna,

F
&aiga’3FcvO3,2PO5 + 2 (Fe2O3,2SO3) + 36 HO. Selmecz 
(Vichnye) quarczkőzeten. Csehország (Joachimsthal) bu
rok Smaltiton, Pyrit-, Chalkopyrit-, Gypsz- és Erythn- 
nen. Thüringia (Saalfeld).

Pitticit (Eisensinter, Arseneisensinter, Eisenpecherz, 
Gänseköthigerz).

Veséded, vaskos. K : 2—3. Töm : 2,2—2,5. Üveg-, 
zsírfény. Sárgás, veresbarna; vérveres, fehér.

3Fe2O3,2AsO5 + Fe?O3,2 SO3 + 30110 ; összetétele 
változó. Régi bányákban. Szászhon (Freiberg, Schnee- 
berg). — A Gän seköthigerzben kevés'ezüst és Ar- 
senkobalt is van. — Selmecz; Erdélyben loroczkó, Of- 
fenbánya ; Csehország (Joachimsthal) ; Harzhegység ; 
Frankhon.

c) Saléfromsav-vegyek.
Nitrií (Salétrom, Salpeter, Kálisalétrom, Kalisalpeter). 

Rhombos; ooP 119", coPco, 2ÏJco 71", Peo 110".
Ikrek coP szerint összenőve. Isomorph Aragonittal. Szép 
krystályok csak a készítettek; természetben finom rostu 
kéreg- nnr- Üvpfrfé.nv. Fehér. Ize sós, hűtő.

nahuzalon a lángot violaszínrc festi. Szénen puffan 
(detonál).

A tiszabalparti alvidék; Spanyolország; India; né
mely barlang és házomladékok. — Mindenütt mint kivi
rágzás.

Debreczen, Nagy-Kálló, Alibunár sat. környékén az 
u. n. salétromszérükön kedvező körülmények közt min-
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den 24 óra alatt fehér porral lepi be a földet. E port ősz- 
szcseprik, kilúgozzák s kijegítik.

Használják lőporkészitéshez.

NHratin (Nátronsalétrom, Natronsalpeter, Chilisalpeter).
Hatszöges; R 106° 30'. IsomorphDolomittal. Szem

csés. Fehér tisztán vagy piszkosan. Ize sós hütő.
NaO,NO5; kevés (K, Mg)O, SO3, HO, Cl. - F. e. 

platinahuzalon a lángot sárgára festi. — Szénen puffan.
Chili Tarapaca kerületében több láb.nyi réteget ké

pez, melyet agyag föd.
Használják gyárakban légsav es néhol kálisalétrom 

előállítására. Lőporkészitéshez nem alkalmazható, mert 
nedvességet húz magához.

Niti'ocalcit.
Kivirágzás. Fehér, szürke. CaO,NOJ+HO. — (Al

kalmasint ebből áll a szérűk kivirágzásának is egy része). 
Éjszak-Amerika (Kcntucky mészkőbarlangban).

c) Sav RO*.

<|) C’arbonsav-vegyek *).
a) Víz nélkül.

a) Calcit-nem. ' — H a t s z ö g e s.
Calcif (Mészpat, Mészkő, Kalkspath, Kaik).

Hatszöges; igen dús alakzatéi. Ismeretes 41-féle 
rhombhatos, 85-féle Skalcnoäder, 17-félcPyramis és 4-féle 
Oszlop. Általában vagy 750-félc összalaklatáról van tu
domásunk. R (P) 105° 3Z—18', legközönségesebben 105° 
8' (Brcithaupt).

70. ábra. — ’/sR (</),eoR (c) Gyakori.
71. ábra. —’/jR (</) önállólag is.
72. ábra. —2R ( ?) önállva.
7.7. __2R (’f) coPá («), mi az oldaléleket eltompitja.
7-/. ábra. -2R (ʃ), R a törzsidom.

«) .Föleresztett sósavban vagy salétromsavban pezsegnek s 
többnyire felolvadnak, különösen por-alakban s melegítve.
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75. ábra. —2R, —l/sR (#)•
76*. ábra. —2R, —2R2.
77. ábra. 4R, R8 (r).
78. ábra. coR, R2, — l/sR (</). A R2 lapok gyakran az R ol

daléléivel egyközesen csikolvák.
79. ábra. R2, 2/sR2 (w), R (P). A két Skalenoëder egymással 

szintes összalakulási élt képez.

77. 78. 79.75. 76.
80. ábra. 4R, önállólag is van kiképződve.
81. ábra. R3 (r), c^P2 (w).
82. ábra. R3, coR (c), —2R ('/)•
83. ábra. R3, ooR, —*Z»R3 (6).
8á. ábra. R3, coR, 7<R3 (/).
85. ábra. R3. R (P).

86. ábra. eoR (c), R3 (r) —’/sR (</).
87. ábra. R3 (r), %R3 (í), -6/<R (s), R (P), %R 0). Der- 

byshire-i krystályokon egészen is van kiképződvc, de olykor csak 
igy mint a rajz mutatja felében, alul allyban végződvén, mintha 
ketté volna vágva.

88. ábra. —3/sR (h), oR (o), R (P).
89. ábra. R5 (//) R3 (r), 4R (wt), R.
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90. ábra. ccR, —2R (/) oR.
91. ábra. coP2 (u), ooR (c), oR, -ÍR (wi), -2R (/).
92. ábra. Iker, összenőve — ‘/aR szerint.
93. ábra. Iker, összenőve R lap szerint (szivalakú).

89.

90. 91. 92. 93.
Egyközes és nemegyközes tengelyű ikrek; csopor

tok. Szemcsés, szálas, lemezes, héjas, palás, tömött, csep- 
köves ; vaskos. Igen jól hasad R irányban.

K : 3 (néha 2,5—3,5); rideg. Töm : 2,7. — Üveg
fény tisztán, vagy kevésbbé; földes. Fehér; színtelen, 
víztiszta; szürke, sárga, veres, kék, zöld, barna, fekete. 
Kettős sugártörést igen jól látni rajta.

CaO,CO2; gyakran kevés (MgO vagy FeO)CO’2. — 
A festett féleségekben valami kevés idegen rész van, kü
lönösen : (Fe,Al)’O3,SiO3, Bitumen sat. — F. e. nem ol
vad, vakítva fénylik. Izzitás után nedves curcuma-papirra 
téve barna foltot csinál. Savval erősen pezseg.

Rétegeket, sőt egész hegylánezokat képez.
Izlandipát = viztiszta krystályok leginkább Izland- 

ról. Optikai szerekhez használják.
Oolit (ikrakő, Rogenstein) = apró.
Pisolit (borsókő, Erbscnstcin) = nagyobb, héjas szö

vegű gömbök. Buda. Csehország (Carlsbad).
Kréta = földes, fehér; legnagyobb részt infusoriák 

mészpánczéljából áll. Francziaország; Anglia. — Hasonlít 
hozzá a
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Hegyitej (Bergmilch, Montmilch), de lágyabb és nem 
áll infusoriákból ; csak fészkekben jön elő. Buda sat.

Márvány olyan szemcsés — tömött mészkő, mely 
csiszolva kedves hatást képes előidézni. Lcgbecsültebb a 
fehér, s itt magánosán áll az olaszországi (carrarai),utána 
mindjárt a görögországi (Paros szigeten).

Színes márványok csaknem minden országban talál
tatnak, de becsben alább állnak. Piszke, Pécs, Nagy- 
Várad sat.

Lumachell csigamárvány (Muschelmarmor), mely
ben szépszínű kagylók tűnnek elő. Karinthia (Blciberg).

Mészkő = a közönséges tömött szemcsés vagy palás 
féleség, mely egész hegyeket képez, s melyet égetni vagy 
mint épületkövet használni szokás. Buda sat.

Márga (Mérgei) mésznek keveréke agyaggal. Igen 
nevezetes félesége van Bajorhonban (Solnhofen, Alt- 
mülil); egyenlőn finom szemű, és jól engedi magát la
pokra hasítani. Javát lithographiában — durvábbakat 
templomok, folyosók kirakására (kelheimer Plattén) sat. 
használják. Margóban a dendritek (Mangánoxyd által) és 
egyéb rajzok gyakoriak (flórén ti ni márvány). Képez he
gyeket s elmállás által a márgaf öldet (Mérgeierde).

Hyd/raidi mész (hydraulischer Kaik) szintén márga, 
azaz mész, melyben 10—30 pct. agyag van. Légsav vagy 
sósav a meszet feloldja az agyagot visszahagyja. Égetés 
után vízzel keverve megkeményszik légben úgy mint víz 
alatt, innét vizi építéseknél különösen használják. Buda 
(tűnnél); Szerem (Beoesin); Anglia; Frankhon sat.

Mésztuff (Kalktuíl) (Olaszoknál travertino) újabb 
képződésü, többé, kevésbbé likacsos szürke mészkő. Épí
tésre igen jó. Ó-Buda (Kis-Czell) ; Buda (Svábhegy, 
Aranyhegy sat). Róma.

Csepkö (Tropfstcin) rendesen barlangokban most is 
képződő, krystályos szövegű mész. (Agtelcki barlang). 
Ezek, ha színük és fényük szép, képezik a mészalabas- 
tromot (Kalkalabaster, oricntalischer Alabaster),melyet 
a szobrászok dísztárgyakra dolgoznak fel. A fölülről le
felé lógó csapoknak neve Stalaktit; a földről fölfelé 
nyúló ké S t a 1 ag m i t.

Büdösmész (Stinkkalk), melyben bitumen van. Sza
gát érezni, ha megkarczoljuk. Buda (Svábhegy).
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Pseudomorphok : Dolomit, Calamin, Vaspát, Malachit, 

Gypsz, Smithsonit, Baryt, Fluorit, Limonit, Göthit, Hiimatit, Tajték, 
Ghlorit. Quarcz, Calccdon, Gránát, Földpát, Pyrolusit, Ifausmannit, 
Manganit, Markasit, Galeni t, Sphalerit.

Magnesii (Breunnerit, Talkspath, Giobertit).
Hatszöges; R 107° 29'; oR : R = 136° 56', vaskos, 

szemcsés, rostos, tömött. Igen jól hasad R irányban. Tör: 
laposan kagylós.

K : 3,5—-4,5. löm : 2,8 — 3. Üveg- a rostosnál se
lyemfény. Fehér, sárgás, szürkés.

MgO,CO2; kevés (Ca, Fc)O, Mn2O3, HO. - F. e. 
nem olvad. Kénsav lassan egészen felolvasztja. Nem na
gyon pezseg.

Serpcntinnel és magnesia-sziklákban jön elő. Erdély
ben a Dolomit leihelyein. Styria (Ncuberg, Katharcin, 
Kraubat)Ausztria (Glocknitz és Schottwien között); 
Morvaország (Hrubschitz) ; Piemont; Spanyolország.

Dolomit (Bitterkalk, Bitterspath, Braunspath, Rauten- 
spath, Perlspath, Micmit, Tharandit, Ankerit, Gurhofian, 

Gurhofit, Mag ncsian limestone).
Hatszöges; R 106° 15'; oR : R = 136° 8%'. Leg

gyakrabban a .1. örzsrhomboöder maga van kiképződvc, de 
kívüle olykor —2R, —%R, oR, eoR; a R lapok gyakran 
görbék, lencscidomuak. Szemcsés, tömött, földes. Jól ha
sad R irányban.

K : 3,5—4; rideg. Töm : 2,8 —2,9 Dolomit; 2,9— 
3,1 Ankerit. Többé kevésbbé tiszta üvegfény. Fehér 
vagy valami világos szinti.

(CaO+MgO)CO*; kevés (Fe, Mn)0, (Fe, Mn, 
A1)’O3, SiO3, IIO. — F. e. mint Calcit. Savval egész da
rabban nem, — porrá törve lassan pezseg, de egészen fel
olvad só- vagy légsavban.

DoZomzt a fehér krystályok vagy szemcsés féleségek, 
melyek egész hegyeket, képeznek. Buda (Gellérthegy, 
Sashegy, Mátyáshegy, Háromhatárhegy sat.)

Gyungypát (Perlspath) gyöngyfényű, görbe lapu 
krystályok.

Bar napát (Braunspath, Bitterspath), ha nem görbék 
és barnák. Ebben 5—10 pct. (Fc,Mn)O van. Selmecz,
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Körniöcz, Magurka, Igló, Kapuik; Rodna, Boicza, Nagy
ág; Szászhon (Freiberg); Piemont.

Ankerit (Rohwand) még több FeO van benne. Vas- 
pátbányákban. Szirk, Pioskóv (csillámpalában), Dobsina „ 
(kobalt s nickelbányákban, (Erdélyben (Cserisor). Styria 
(Eisenerz).

Gurhofian, Gurhof (Ausztria) és Cserisor (Erdély, 
Ankerittel) Serpcntinben. Miemit, Rakovácz (Szrém) 
Serpentinben.

Pseudomorphok : Vaspát, Calamin, Steatit, Limonit, Hii- 
matit, Göthit, Pyrolusit, Quarcz.

Breuiinerit (Bitterspath, Braunspath részben, Mesitin- 
spath, Talkspath, Magnesitspath, Pistomcsit).
Hatszöges; R 107° 23'. oR : R =136° 52'. Krys- 

tályok gyakran bennőve. Vaskos, szemcsés rostos. Jól ha
sad R irányban. ,

K : 4—4,5; rideg. Töm : 3-3,6. Színtelen, fehéres, 
sárgás, légen gyakran megbámul.

° (Mg,Fe,Mn)0,C02; kevés CaO,CO2, SiO3. — F. c. 
fekete és mágneses lesz. Porát sósav lassan olvasztja fel.

Kapnik (borkúti telér) ; Piemont (Traversella) ; Sveicz 
chloritpalában (St. Gotthard); Tirol (Zillerthal, 1 fitsch, 
Hall).
Chalybit (Siderit, Vaspát, Eisenspath, Spatheisenstcin, 

Oligonspath, Junkerit, Sphaerosiderit).
Hatszöges; R 107°. oR : R = 136° 37'. Maga a 

Törzsrhomboeder uralkodik, de olykor még kiképződvék 
oR, —1 VR, ooR, —2R, coP2. Az R lapok gyakran nye
reg-vágy lencse-idomban görbülvék. Szőlődcd, gömbös, 
(Sphaerosiderit) ; olykor rostos, szemcsés. Jól hasad R 
irányban. • ,

K : 3,5-4,5. Töm : 3,7-3,9. Üveg-, gyongyfény. 
Hamuszín, sárgás, zöldes, szürke, barna; néha fehér.

FeO,CO2; kevés (Mn, Mg, Ca)O, HO. - F. e. pat- 
togzik, magában nem olvad, fekete és mágneses lesz. 
Légsav lassan olvasztja fel, s alig pezseg, hacsak porra 
nincs törve. .

Rhonicz, Hradek, Igló, Bctlór, Nadabula, Dobsma,
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Porács, Rézbánya sat. Erdélyben Macskamező (180z vas
tag telep). Gnciszban : Styria; Karinthia. Keselykőben: 
Harzhegység; Cornwall, Dcvonshire.

Tiszta Sphaerosiderit zöldkőben : Hanau (Steinheim). 
Agyagos Sphaerosiderit kőszéntelepekben gyakori. 

Igen fontos érez a vas és különösen az aczél előállítására. 
Pécs (Blackband) kőszéntelep szomszédságában; Stei- 
erdorf.

Pseudomorphok : Limonit, Hümatit, Magnctit, Quarcz.

Rhodochi'osit (Diallogit, Mangánpát, Manganspath, 
Himbeerspath).

I-Iatszöges; R 106° 51z. oR : R = 136° 3172z. Az 
alakok R uralkodólag, s chez — %R, oR, eoP2. Nyereg, 
lencse-idomú krystályok nem ritkák. Rostos gömbök, ve
sék. Vaskos, szemcsés.

K : 3,5—4,5. Töm : 3,4—3,6. Üveg-gyöngyfény. 
Rózsaszín, málnavercs, barnás.

MnO,CO2; kevés (Fe, Ca, Mg)O,CO2, Mn2O3, HO.
— F. e. pattogzik barna s fekete lesz. Meleg légsav- vagy 
sósavval erősen pezseg.

Ezüst-, ólombányákban. Kapnik, Feketebánya, Kör- 
möcz, Bakabánya, Prakcndorf; Nagyág, Offcnbánya, 
Rodna, Füzes, Boicza. Szászhon (Freiberg); Harzhegy
ség (Elbingerode); Irland.

Sniithsonit (Galmey részben, Horgpát, Zinkspath, 
Kapnit).

I-Iatszöges; R 107° 40z. oR : R = 137° 3Z. Leggyak
rabban R, 4R, R3, de olykor oR, — %R, —2R, ooP2. 
Apró kopott krystályok. Rendesen vcséded, csepköves, 
héjas, sejtes. — Vaskosan szemcsés, tömött. Jól hasad R 
irányban.

K : 5. Töm : 4—4,5. Üveg-, gyöngyfény. Fehér; 
gyakran szürkés, zöldes, barnás.

ZnO,CO ‘; kevés (Fe, Mn, Ca, Mg, Pb)O, SiO3,HO.
— F. c. nem olvad, a szenet porral lepi be, mely melegen 
sárga, kihűlve fehér. Légsavban pezsegve felolvad.

Mészkőben, rendesen Calaminnal. Rézbánya, JDog- 
20Szabó Jőza. Ásványtan.
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nacska; (Limonittal); Karinthia (Raibel); Szilesia (Tar- 
nowitz); Szibéria.

Haszná 1 j á k horgany-kiolvasztásra.
Pseudomorphok : Calamin, Quarcz, Limonit, Göthit.

b) Aragonit-nem. — Rhombos.
Aragonit (Eiscnblüthe, Sprudelstcin, Erbsenstein, Igloit, 

Tarnowitzit).
Rhombos; ccP (Jʃ) 116° 10', Éoo (7c) 108° 26'.
61. ábra, cop, oopcso (Ti), Poo (7c), P (P), 2P2 (5).
62. ábra. coP, 2Poo (í), oP.Az i sarkéle 69° 30'. Spanyolhon.
65. ábra. o^P, eoPco, oP ; Spanyolhoni 

ezekne'l a Véglap csikóit a kisátlő irányában.
64. ábra. 6PV3 (p), coP (Jl),

6Poo (<?), Poo (fc).

.IZj
í

I
Jf j 7

i j
<

ooPco (7i),

Ikerképződésre igen hajlandó, a lap, mely szerint az 
egyének Összenőnek, coP. A következő ábrák ikerképződ
ményeket tüntetnek ki szintes vetületben vagy kereszt
metszetben, a csikók minden egyénnél a kisátlóval men
nek egyközesen.

65. ábra. Iker, melynél a. szög 116° 10', r is annyi; a fl, melyet 
a két egyén anyaga olykor kitolt 127° 40'; a fenmaradó más kettő 
121® 55'.

66. ábra. Három egyén összenőve, a és r 116® 10'.
n-r

65. 66. 67. 68.
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67. ábra. Kettős iker vagy négy egyén ősz- J .yf 
8ZC110VC. • i

68. ábra. Kiírom összenőtt egyén. Urvölgy. 
A szögek mint 65-nél.

69. ábra. Hat egyén összenőve (Senarmont). 
Spanyolhon. cc ß mint eddig, e 168° 30'.

Sugár osan rostos (Borsókő, Erbsen- 
stein), kérges csepkövcs (Sprudelstcin), 
ágasbogas (Vasvirág, Eisenblüthe). Tisz
tán hasad ooíco, roszúl más irányokban. Tör : kagylós 
— egyenetlen.

K : 3,5—4. Töm : 2,9. Üvegfény. Fehér; olykor 
szürke, sárga, zöld, violaszmű. Átlátszó áttetsző.

CaO,CO2 (dimorph Calcittel); kevés (Sr,Pb,Cu)O. 
CO2, Fe2O3, HO. — F. e. nem olvad, szétesik: különben 
mint Calcit. e

Többnyire Gypsz és Vasérczczel: azonkívül basalt- 
ban, lávában; továbbá réz- és vaskéneggel, Galenittal és 
Malachittal. — Gyakori.

Úrvölgy szemcsés Calciton,Mitó (Igloit) Quarczon 
csillámpalában, Balatontava északi partján és Gieszhübe- 
lcn a basaltokban Chabasittal,Hodrics csillagos (Igloit); 
Igló, Göllnicz, Kassa, Rézbánya sat.; Rodna, Offenbánya, 
Zalathna, Toroczkó, F.-Vácza sat. Spanyolhon (Aragónia 
vasas agyagban); Csehország (Karlsbad : Erbsenstein, 
Sprudelstein); Styria(Leogang); Szászhon; Frankhon.

Witherit.
Rhombos; ooP 118° 30', P oldalél 110° 49', 21\>o 

oldalél 112°, a látszólag hatszöges alakok és ikrek mint 
az Aragonitnál.

58. ábra. P, 2Pco (egyensúlyban), oP.
5.9. ábra. coP, coPco, P, 2Pc<>, alárendelten 3/sP, 2P, 3Peo, 

vetkeztében hat egyén van 
itt összenőve, úgy mint a 
következő ábra mutatja.

60. ábra. Hat egyén 
összenőve ooP lapok szerint. 
A csikók a kisátló irányát 
mutatják. Nauman szerint 
három egyénre is visszavi-

5.9. ábra. coP, coPco, P, 2Pco, alárendelten 21', öKc^, 
4Poo. így elemezhetni külsőleg, de Senarmont optikai kísérletei kö-
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hetô, melyek keresztben leküsznek egymással, s c szerint 1 és 4, 
2 és 5, 3 és 6 ugyanazon egyénhez tartozik.

<r Többnyire gömbös , veséded , vaskos ; sugáros ; 
amorph. Tisztán hasad ooP irányban. Tör : egyenetlen.

K : 3—3,7. Töm : 4,2—4,3. Üveg-törésen zsírfény. 
Fehér ; gyakran sárgás, szürke.

BaOjCOí — F. c. pattogzik, könnyen olvad 2 al- 
kalis zománczczá, a lángot gyengén de tisztán sárgás
zöldre festvén. Föleresztett sósav- vagy légsavban pe
zsegve felolvad. Oldatában gypszoldat azonnal idéz elő 
üledéket.

Bocza gránit erében, Szlana chalybittelepben ; Styria 
(Neuberg); Salzburg (Lcogang);Cumberland(AlstonMoor 
Galenittal); Northumberland; Szibéria.

Pseudomorph : Baryt.

Strontianit (Emmonit).
Rhombos; ooP 117” 19', Éoo 108° 12'. Krystályok 

és ikrek hasonlítnak Aragonitéhez. Tus csoportok. Vaskos 
rostos, szemcsés. Meglehetősen hasad eoP irányban.

K : 3,5—4. Töm : 3,6—3,7. Üveg-, törésen zsírfény 
Sárgazöld ; fehér, szürke, sárga, barnás.

SrÖ,CO2; kevés Ca. — F. e. kivirágzik, vakítva 
világit, a lángot pirosra festi, csak szélein olvad meg. 
Légsav- vagy sósavban pezsegve felolvad. Ez oldatba 
mártott s megszáritott papír veres lánggal ég. Oldatában 
gypszoldat csak kis vártatva idéz elő üledéket.

Radoboj «(Horvátország) márgás Kénben; Erdély
ben veséded alakkal az özön vízi képletben mindenütt; 
Salzburg (Leogang); Szászhon (Bräunsdorf); Harzhegy- 
ség (Clausthal); Skotia (Strontian, Gneiszon áthúzódó 
érben Galenit és Baryttal).

Pseudomorph : Cölestin (épen úgy mint Witherit) elvál
tozik Barytra.

Alstonit (Bromlit), rhombos. Hasonalakú Witherittel; ooP 
118° 50', P oldalélé 110° 54', 2Pco oldalélé 111° 50', 2P oldalélé 
142°. Közönséges összalaklata P, 2Poo, coP s hasonlít egy hatol
dalú Pyramishoz. Elég jól hasad csoP és copco irányban. A withe- 
rit-alakú isomorph carbonátok keveréke. (Ba-f- Ca)O, CO2; kevés 
(Sr,Mn)O,SiO3. Hófehér. K = 2,5. T : 3,706-3,718. Northumber
land. Hexham mellett, ólombányában.
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Hlanganocalcif, az Aragonitéhoz hasonló alakok. Isomorph 
vegyek (Ca+Mg)O,2CO2+3(|Mn+Fe]O,2CO2). Pirosló.K = 4-5. 
T = 3,037. Selmecz.

Cerussit (Fchérólomércz, Weissbleierz, Schwarzbleierz, 
Bleierde, Bleicarbonat).

Rhombos, hasonalakú Aragonit és Salétrommal. Py- 
ramisok, Oszlopok, táblák. Ikrek ooP lapon összenőve.

.94. ábra. P (0, copco (0, 2Pco (?/) G9° 18'. A kot utóbbi lap 
rendesen szintes csikókkal.

95. ábra. coPco, P, eoP 117° 14', coP3 (c). Táblás.
9G. ábra. coPco,4Pco (z) 38° 8', 2Peo, P, coP (J0 117° 14'.
.97. ábra. Pco (P) 108°13',coPco,P, eoP, c>oP3 (e), coPco (^).
98. ábra. eoP, copco, oP (k), P, 2Pco, 3Pco (x), 4Peo (z).

95. 96. 97. 98.94.

t : t = 130° 0' 
t : u=132 50
t : 1 = 115 0

M:M=117° 14'
M: 1 = 121 23 
c : 1 = 151 21

P : 1 = 125° 53' 
u : 1 = 145 21
z : 1 = 160 56

99.. 100. 101.
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Ritkán rostos; gyakrabban szemcsés, tömött, földes. 
— Meglehetősen hasad 2Pco, kevésbbé coP irányban. — 
Tör : kagylós.

K : 3—3,5; igen rideg. Töm : 6,4. Gyémánt-, oly
kor zsírfény. Fehér, szürke, feketés, néha réz által kék 
■vagy zöld.

PbO,CO2; kevés (Fe,Al)*03, (Ca, Cu, Zn)O.-F.e. 
pattogzik; megsárgúl, szénen olvad 1, s ólomszemet ad. 
Föleresztett légsav pezsgéssel felolvasztja.

Ólombányákban. Rézbánya Wulfenit és Malachit- 
tál; Sz. András és Jaszena csillámpalában; Poinik, Dub- 
rava, Selmecz (Sittriszberg), Zsarnocza (Pila völgy), 
Borsa, Dognacska, Szászka, Uj-Moldova; Rodna, Often- 
bánya, Zalathna; Ruskicza; Csehország (Przibram) ; Ka- 
rinthia (Bleiberg); Harz; (Connvall; Skotia; Szibéria.

Használják vegyest más érczekkel ólomkiolvasztásya.
Pseudomo r ph ok : Pyromorphit, Galena, Breunnerit, Ma

lachit, Chrysocolla.

c) Barytocalcit-nem. — Egy hajlású.
Barytocalcit.

Egyhajlású: 6* a ferde szög 69° 30'; 57. ábra. coP 
(b) 84° 52', P (Jf) 106° 54', -Pcv (7i) 61°, ooP3 (c). Osz
lopos. P irányban jól hasad, co-Peo szerint kevesebbé.

b : b = 84° 52'

M : M = 106 54

c : c = 146 6

57.
Vaskos, szálas-szemcsés. K : 4. — Fehér, szürkés, 

zöldes, sárgás. — (BaO-(-CaO)CO2. — Cumberland (Al- 
ston Moor). — Ritka.

b) Víztartalommal.
Trona (Urao).

Egyhajlású; 3J. álra. oP (7}, ooíco (Aí), P (n). A 
kryetályok széles fekvő Oszlopok. Száras halmazok. Az
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épátló irányában hasad. K ; 2,5—3. T : 2,1—2,2. Szürke. 
Ize lúgos. Nem változik száraz légen.

M : T = 103° 15*

n : n = 132 30
31.

2NaO,3CO2+4HO. — Vagy egy ujjnyi kivirágzás 
Afrikában (Suckenna tartomány, Fezzantól két napi já
rás). Columbia (Lagunilla).

Thermonatrit'
Rhombos; cofoo, coP2, Pco; hosszúkás táblák. 

Üvegfény. Színtelen.
NaO,CO2 + HO; kevés NaO,SO3, NaCl. - Kivi

rágzás. Ezzé változik át légen a széksó *). Debreczen; 
Egyiptom.

Náti’onit (Széksó = Sziksó, Soda, natürliches Mineral- 
alkali).

Egyhajlású; C a ferde szög 57° 40'; P 76° 28', ooP 
79° 41', eoRoo. Hegyes rhomboid idomú összalaklat. Jól 
kiképzett krystályok csak a készítettek; természetben 
mint kivirágzó kéreg vagy por. Fehér, szürke. Ize lúgos. 
Légen elmállik, vizet veszt, s átmegy Thermonatritba.

NaO,CO24-10HO; összetétele még nincs egészen 
megállapítva. — F. e. olvad = 1.

Széksó az alföldön virágzik ki az u. n. székes (szi
kes) földeken. Pest — Bácsmegyében és a tiszabalparti 
Alföldön sok van. Debreczen körül sepernek évenként 
vagy 12000 mázsát. Más leihelyei : Egyiptom, Afrikának 
egyéb — Ázsia- s Amerikának több vidéke.

Használják a sepert széksót úgymint a sokkal nagyobb 
mennyiségű gyárit szappanfőzésre s üvegcsinálásra.

Gay-Lussit (Natrocalcit).
Egyhajlású; C a ferde szög 78° 27'; ooP 68° 51', P 

110° 30'; agyagban bennőtt egyes hosszú krystályok.

f) Sót e két fajt Rammelsberg azonosnak tartja.
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K : 2—3; nagyon törékeny. Tör : kagylós, üveg

fény ü. Sárgásfehér. Átlátszó.
(NaO+CaO)CO2+5HO. — Hermanecz a mészbar- 

langban (Tufna) Calcittá átváltozott Gaylussit krystályok 
találtattak ősmedve koponyájának űrjében. Amerikában 
(Mazacaibo) Lagunillán gyakori, egy csekély tó agyagos 
fenekén. Beuszülöttek alakja miatt szegnek (clavos) ne
vezik. Thüringia (Sangershausen).

Pscudomorph : Calcit, (Sangershausen).
Lanthanit, rhombos; finom szemcsés, földes. (La,Di)O,CO2+ 

3HO. Szürke, vereses, sárgás. K = 2,5—3. T = 2,605—2,666. Svéd
hon, Bastnäs Ceriten mint lep. Pennsvlvánia Saucon valley, silur- 
mészben zinkérczekkcl.

Hydromagnesit.
Egyhajlású; cvoBco, eoP, 2*52, —252. Apró tűs 

vagy lemezes krystályok; amorph; kéreg.
K : 3,5 (krystályoké). Üveg-, selyemfény; földes. 

Fehér.
4MgO,3CO2+4HO; kevés SiO3, (Fc, Mn)2O3,.
Morvaország (Hrubschitz, Serpentinben) ; Eszak- 

Amerika.
Hydroniagnocalcif, víztartalmú (Ca,Mg)O carbonátok több

féle arányban vegyülve.
a) Hydro dolomit. Monte Somma. Gömbös, cscpköves, föl

des. Sárgás, fehéres. Roth szerint eredménye vízgőz hatásának Do
lomitra, úgy hogy az Hydromagnesitból, Dolomitból és Calcitből 
áll. —Pennsylvániában Texas? a Nickelsmaragdot mint veres héj 
vonja be.

b) Predazzit márvány külsejű, Brucittal jön elő Tirolban, 
Predazzo. 2(CaO,CO’)4-MgO,IIO.

c) Penkatit, (Hydrocalcit). Vezúv, kékesszürke; T = 2,534. 
Predazzo, Tirol; T = 2,57-2,613. CaO,CO2+MgO,IIO.

Malachit.
Egyhajlású; C a ferde szög 61° 57'. 107. ábra iker; 

eoP (M) 104° 52' (Nordenskiöld), oP (P), co-Peo (s).

w u P : P'= 123° 54'4

107.
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Ikrek co-Pco lapon összenőve. Legtöbbnyire csak 
tükrystályok. Veséded, csepköves, sugáros, tömött. Ké
reg, vaskos, hintett, szemcsés, földes. Igen jól hasad oP, 
kevésbbé ferdátló irányban.

K : 3,5—4. Töm : 3,7—4. Gyémánt-, üvegfény; a 
rostosak selyemfényüek vagy fénytelenek. Többféle zöld.

2CuO,CO’4-HO. — F.e. mint Azurit.
Rézbányákban. Úrvölgy, Libetbánya, Poinik, Kézs- 

márk, Igló, Szomolnok, Dobsina, Betlér, Kassa, Rézbá
nya, Magurka (földes); Dognacska, Oravicza, Szászka, 
Uj-Moldova; Erdélyben Toroczkó, Gyalár, Sz.-György 
(vasbányában), Hlye, Déva, Ruda, Nagyág sat. Tirol 
(Schwaz); Frankhon (Chessy). Legnagyobb mennyiség
ben Szibéria- és Ausztráliában.

Használják rézelóállitásra. A szép habos rajzú tömött fé
leségeket Oroszországban köszörülik, s készítenek apró dísztárgya
kat vagy mozaik-alakban összerakva igen drága fényüzési czikke- 
ket — ajtóragaszokat, bútorokat, vázákat. (Egv ily vázát 1851 a 
londoni múkiállitáson lig Eszterházv 30,600 forinton vett meg).

Azurit (Rézlazúr, Kupferlazur, Lazur-Malachit).
Egyhajlású; C a ferde szög 87° 39'. 108. ábra. ooP 

MI), -P (7v), oP (7i), c^-Pco (s), %P (æ), (a).
Kurta, olykor hosszú Oszlopok, táblák ; egyének közép 
nagyságtól parányiig.

k = 106
x = 116
l = 119

M : M = 99° 32'
14
13
33

Bennőtt, fennőtt csoportok. Vaskos, hintett, sugá
ros, tömött, földes. Meglehetősen hasad 2Rco, kevésbbé 
oo-Poo irányban.

K : 3,5—4,2. Töm : 3,5—3,8. Üvegfény. Lazúrkék. 
Karcza világosabb kék.

3CuO,2CO2+HO. — F. c. megfeketedik, megolvad 
2, szénen rézszemet ad, s a lángot zöldre festi. Sósavba 
mártva a láng kékszinü lesz. Savakban pezsegve — am- 
monban nem pezsegve olvad fel.

Egyéb rézérczekkel együtt. Maluzsina, Magurka, 
Jaraba, Mitó, Óhegy, ÚrvÖlgy, Libetbánya, Poinik, Igló,
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Szlovenka, Göllnicz, Szomolnok, Dobsina, Bcszterczcbá- 
nya, Rézbánya, Dognacska, Oravicza, Szászka, Uj-Mol- 
dova; Erdélyben Tekerő, Kazanest, Sz.-Domonkos ; Frank
hon (Chessy, a legszebbek); Szibéria; Cornwall.

Használják vegyest más érczekkel rézkiolvasztásra.
Pseu domorph : felvesz szénsavat s átváltozik Malachitra.

Aui'ichalcit'
Tűs krystályok kéreg-alakban. K : 2. Gyöngyfény. 

Kékes zöld. Áttetsző.
2 [(Zn, Cu)O, CO2] + 3(Zn, Cu, II) 0. — Rézbánya ; 

Altai (Loktewsk) Calcittal és Barnavasérczczel ; Derbys- 
hire ; Cumberland.

Biiratit. sugaros, pelyhes. Zöld. Alighanem Aurichalcit, ke
verve CaO,CO2. Altai hegység, Loktewsk Calaminnal. Tirol.

Zink virág (Zinkblüthe) veséded; földes kéreg. 3ZnO,CO;‘+ 
2H0. Fehér, szürkés, sárgás. K = 2—2,5. T = 3,58—3,6. Karin- 
thia, Bleiberg. Bajorhon, llöllenthal. Spanyolhon, Santander. West- 
phália.

Nickeisniaragd, kéreg; vaskos; tömött. 3NiO,CO’-J-6HO. 
Zöld. K = 3—3,25. T = 2,57—2,693. Pennsylvania Lancaster C : 
Texas Chromiton Serpentinnel

Reiningtonit, földes, rózsaszín kéreg? CoO,CO2,IIO. Mary- 
land, Finksburg, Rézbányában vékony Serpentineren, a mely Am- 
phibol és Epidoton megy keresztül.

Zippeit, (Uránvirág), földes, por. U2O3,SO3,HO változó 
arányban ; kevés Fe2O3,CaO. Joachimsthal, Csehország. Cornwall 
Uranittal. Frankhon. É.-Amerika.

Liebigit, kéreg; veséded. CaO,CO2-j-U2O3,CO2+20HO. Szép 
almazöld. K = 2—2,5. Törökhon, Drinápoly mellett Uraninnal. 
Joachimstahl. Johanngeorgenstadt, Szászhon.

Voglit,pikkelyek. C%U,%Ca,%Cu)O,5CO24-5HO(=13,9%). 
Zöld. Csehország, Joachimsthal Uraninon.

Bismutit, (Wismuthspath) tűk; kéreg; amorph. 4BiO3,3CO2 
-f-4H0(= 3,44—5,03). Fehér, zöld, sárga. K = 4—4,5 ; 3,5 a fény vesz
tett példányok. T = 6,86—6,909. Schnecberg, Johanngeorgenstadt 
Termésbismuttal. Oroszhon, Voigtland Limonittal. South Carolina 
az aranykerületben mint likacsos tömeg (T = 7,67).

c) Carbonátok chlorid vagy fluorittal.
Párisit (Mussonit), hatszöges, P 164° 58' ; oP irányban jól 

hasad. CaF4-3([Ce,La,DiJO,CO2)4-IIO (= 3,38%). Barnássárga- 
sárgásfehér. K = 4,5. T = 4,35. New-Granada Musso a smaragd, 
bányákban.
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Phosgenit (Cerasin = Kerasin, Hornblei, Bleihornerz).
Négyszöges; P 113° 48'. 201, ábra. coPeo (Z), oP 

(P), ooP (q), s alárendelten P(c) vagy 2Pc^>. A 202. ábra. 
8P (n) 170° 40', %P (r) 133° és oP,vagy

* máskor 5/2P 150° 46', ooP, oP. A krystá- 
i lyok rendesen kurta Oszlopok vagy he- 
I gyes pyramisalakúak.

° K : 2,5 —3. Töm : 6—6,3. Gyémánt
fény. Fehér, szürke és sárga. Többé ke- 
vésbbé átlátszó.

PbCl + PbO,CO- — Derbyshire (Crawford, 2—3 
ujjnyi példányok. Nem rég darabját 15 — 20 font sterling
ért adták el);* Cornwall; Skotia; Sardinia (Gibbas és Mon- 
teponi) ólombányákban (6 Centimeter átmérővel). Egyéb 
ólomérczeken. — Ritka.

VI. Szerves vegyek.

A) Csoport. Víztartalmú sók, 
melyekben szerves sav van valami szervtelen alylyal (Ca, 
Fc)O, APÓ3 vegyülve. — Ritkák. — F. e. előtt részben 
elégnek. Savakban felolvadnak.

Whewellit.
Egyhajlású. Tor : kagylós. K : 2,5—2,7; nagyon 

rideg. Fénye mint Anglesité. — CaO,C2O34-HO.— Igen 
apró krystályokban Calciton vette észre Brooke. A Calcit 
leihelye nem tudatik.

Oxalit (Humboldtin, Eisenresin).
Rostos, tömött vagy földes.
K : 2. Töm: 2,1 —2,4. Kevéssé zsírfényü — fényte

len. Sárga. — 2(FeO,C2O3) 4- 3HO. — Barnaszén közt 
Csehországbau (Kolosoruk); Hessiában (Gross-Almerod).

Conistonit.
Rhombos; Tör : kis kagylós — egyenetlen.
K : 2; kissé faragható. Töm : 2,0. Üvegfény. Szín

telen. Áttetsző — átlátszó. — CaO,C2O34-7HO. — Cum- 
berland (Coniston mellett) egy rézbányában.
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Mollit (Honigstcin).
Négyszöges; P, oP, Pco, coPco. Krystályok több

nyire egyesek, ritkán csoportosak; néha szemcsésén vas
kos. Tör : kagylós. K:2—2,5; kissé rideg. Töm: 1,5 —-1,6. 
Zsír-, üvegfény. Méz-sárga, barna, ritkán fehér. Átlátszó 
_  áttetsző.

Al-O’jC'O’+lTHO. — Barnaszón közt, Csehország 
(Luschitz); Morvaország (Walchow) ; Thüringia(Artern), 

Használják mellitsav előállítására.

B) Csoport. 
Gyántafélék.

Csekély hőfoknál megolvadnak.' Gyertyalángnál meg- 
gyúlnak s elégnek lánggal, füsttel, szaggal, maradék nél
kül. Törne kénsavban, illő és nemilló olajokban mind, 
aetherben és alkoholban többnyire, — vízben egy sem 
olvad fel.

Succinit (Borostyánkő, Bernstein, Amber).
Amorph. Domború kopott darabok, melyek közép 

nagysága alig ökölnyi. Legnagyobb ismert példány Ber
linben van, 15 font. — Tör : kagylós.

K : 2—2,5; kissé rideg. Töm«: 1 —1,1. Zsirreny. 
Sáro-a, vercses, barnás, fehéres, olykor habos. Néha rova
rokat növényrészeket vagy légbuborékokat látni benne. 
Karcza fehér. Átlátszó — áttetsző. Dörgölve kellemes 
szaga van és negatív villámos lesz. ,

Vegye C,0H8O. — 287°C megolvad. Elégésnél víz, 
kozmás olaj és succinilsav illan el. Alkohol felolvasztja.

A borostyánkő egy ősvilági fenyőfa gyántája, és 
csaknem minden vidék barnaszénképletében van. Legtöbb 
jő Poroszhonból (balti tenger partjairól); egyéb lelhelyei : 
Szepesség (Magúra hegység) Lcchnicz mellett kárpáti 
homokkőben; Vagyócz (Vágvölgy) barnaszénben; Er
délyben Rekittc Glimbuake barna ; széntelepben. Morva
ország (Boskowitz); Galliczia (Lemberg); Anglia; Ame
rika; Kis-Ázsia.

Használják csekélyebb becsű ékszernek, szivarszopókának, 
továbbá firnisz és succinilsav előállítására.
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Copalin (Fossil-Copal).
Copál gyantához hasonlít fényre, színre, átlátszó

ságra, s alkoholban is színtoly nehezen olvad fel. A törésnél 
szaga van.

Vegye C,0H32O.— London mellett (Highgate Hill) 
kék agyagban.

Middletonit.
Borsónyi szemekben vagy pár vonalnyi rétegekben, 

szénbányákban. Rideg. Töm : 1,6. Zsírfény. Veresbarna, 
lékeli sötétebb lesz. — Áttetsző. — Sem szaga, sem ize.

° C20II10+HO. — 210°C még nem változik.— Anglia
(Middlcton, Newcastle).

Betinií, (Erdharz), többnyire barnaszénből kikerülő gyanták, 
csak1 ^gy-kettő jő régibb képletből. Amorphok; leginkább keverékei 
többféle gyantának. Nem elégségen ismeretesek. Halle, barnaszén
ben. — Bernburg lattoríi barnaszénben (Krantzit). T = 0,968. 
— Devonshire.

Skleretinif. '
Apró szemekben. K : 3; rideg. Töm : 1,1. Zsír-, 

üvegfény. Fekete; átnézve veres — barna. — C,0H*O. 
Kellemetlen szaggal ég, hamut hágy vissza. — Anglia 
(Wigani szénbányák).

Guyaquillit.
Amorph. Késnek könnyen enged. Porrá lehet zúzni. 

Töm : 1,1. Halavány sárga. — C20H,3O3. — Könnyen 
megolvad és* kihűlés alatt nyúlós. Hideg kénsavban fel
olvad, az oldat sötét vercsbarna. Víz keveset, alkohol 
nagyon felolvasztja,az oldat sárga és igen keserű; ammon 
az°alkohol-oldatot sötétebbre festi. — Dél-Amerikában 
(Guyaquill mellett) sok jön elő. -

Berengelit (közel áll Guyaquillithez).
C,0H3,O8. Hideg alkohollal keserű oldatot ad. Elpá- 

ritva a gyánta tiszta veres és nyúlós. Ize kissé keserű. 
Dél-Amerikában (San Juan de Berengela).

Walchowit.
Gömbölyű szemek. Sárga, barna csikókkal. Tör: 

kagylós. Áttetsző. K:l,5—2. Töm: 1,0. Megolvad 250°C.
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C«»H,8O. — Morvaország (Walchow, Óbora) ököl- 

fejnagyságú tömegek barnaszénnel váltakozó pyritdus 
timsópalában az alsó Quadersandstein képletben.

Bitumen (Asphalt, Petróleum, Bergpech, Bergtheer, 
Naphta, Erdőid, Steinöld, Maltha).

Több félesége van, kitünőbb kettő : Naphta és As
phalt. Naphta (földolaj) igen könnyű, színtelen s illékony 
folyadék: szaga sajátszerü (bitumenes). - Gli. --Kő
olaj (Petróleum, Steinöl), ha sarga— Terméskátrány 
(Bergtheer) ha barna fekete és suru. J;
' Asphalt (földszurok) szdard. Fekete, baima& To- 
rése k«Ä, fényes. Töm: 1-1,3. S»p,»fe 
MeTOlvmt 100'C; erősen. világító lnnggnl ég. Vannak 
földrészekkel kevert féleségei is.

Marmaros (Dragomer), Kapuik, Bihar : Tataros, Bodonos 
(Laksá-), ez mind a magyar- s erdélyországi kárpátok ny.uSot* 
lén de mé" több van a keletin Bukovina és az egyesült fe.jcde- 

’ • o-nk-ben• Szászka (márgában kőszénnel összenőve); Múr mel- 
e“ FeXcza) Dal natia; Tirol (Seefeld). Többnyire szánté e- 

i i »lshon - Io-en sok Asphalt van a holt tenger korul, 
föbvshke (véséded ,°csepköves) ; Cormvall (Poldice ..gránitban. 
Ouarcz Fluorittal) : Oroszhon (Calccdon és Mészpát üregeiben) 
Perzsia. Amerika (Trinidad, egész bitumen-tó, melynek körzete 
l'/s mérföld. A szelein kemény, belebb puha, es a közepén fo .

kőszéntelep van). Hallatlan mennyiségben fedeznek fel 
folytonosan Kanadában s az E. állaniofcb.in ; cgv aîfcaïoniinal kiitfu- 
ráskor felszökött (Pennsylvania, Tidmne) 40 labra a fold fölött, s 
ez oszlopot még naphta pára vette körül ismét vagy 60 ábnyi ma
gasságra; a kút óránként 70 hordó foldolajt szolgáltatott.

Használják a földolajt égetésre, világításra, orvosságnak 
és gvánták felolvasztására, firniszkcszítésnél ; a kátrányt szek 
kenésre - az asphaltot kavicscsal keverve paliozásra, ragasz-, fe- 
kete spanyol viasz-, fáklya-készítésre sat.

Pyroretin (Beüss).
Kisebb nagyobb gömbök, lapos darabok barnaszen- 

telepben, mely basalthegyek közé van zárva. Rtdcg. Aw 
nyomással számtalan éles darabokra hull szét, bzétdoi- 
zsölve pora sötétbarna. Töm : 1—1,1.

, C3!TI22OG. — Csehország (Aussig mellett) barna
széntelepben diófejnagyságu darabok.
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Könlit (Schrötter).
Apró tűs, lemezes krystálykák bitumenes fán mint 

kéreg. Fehér, rideg, tapintata zsíros. Átlátszó — áttetsző. 
Szaga nincs. Könnyen felolvad hideg alkoholban, jobban 
melegben, még jobban aetherben. 114°C olvad.

C2H. — Svájez (Uznach); Bajorhon (Redwitz).

llartit (Haidinger).
Egyhajlású. Spermacetihez hasonlít. Barnaszén ha- 

sadékaiban. — C6H5. — 74”C olvad. Ausztria (Oberhart); 
Stájerhon; Karinthia.

Martin (Haidinger).
Hasonlít Hartithez. Vaskos, de naphtában felol

vasztva krystályodik rhombos rendszerben.— Fehér. Ize, 
szaga nincs. Ujjak közt elporlodik. 210°C olvad, 260°C 
párol.

C20H17O2. — Barnaszénben Ausztria (Oberhart).
Ixolyt (Haidinger).

íVmorph. Tör : kagylós. K : 1. Töm : 1. Zsírfény. 
Jáczintvercs. Karcza sárga. Az újjak közt szétdörgölve 
kellemes szagot áraszt. 67°C meglágyúl. 100°C még nyú
lós. Barnaszénben. Ausztria (Oberhart).

Hatchettin.
Krystályos és ainorph lemezek. Hasonló viaszhoz 

vagy spermacetihez. Töm : 0,6. Légen sokára fekete lesz, 
és átlátszóságát elveszti.

C85,9 Hl4,6. — Glamorganshirc (széntelepben vas- 
érczczel); Morvaország (Rossitz). Sphärosiderit erében.

Ozokerit (Erdwachs, Chrismatin).
Amorph, olykor rostos. Fő törése kagylós; kereszt

törése szálkás. Gyantás viaszhoz hasonlít. Töm : 0,9. Rá
nézve zöldes, barnás; átnézve barnás, veres. Kellemes 
szaga van. .

. CH. Könnyen olvad tiszta olajos folyadékka. ler- 
pentinben könnyen, alkohol-és aetherben nehezen olvad fel.

Erdélyben Osdola (Nagy Sándor-hegy keleti lejtjén),
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Moldva (Slanik, homokkőben, szén és só közelében); 
Ausztria (Gresten); Galliczia (Stebnik); Anglia (Urpeth, 
széntelepbcn).

Dopplerit.
Vékony lemezekben vagy vaskos. Barnás — fekete 

ha fris. Karcza sötétbarna. Zsírfényű. A lemezek átnézve 
veresbarnák.Világosságra kitéve rugékony lesz.Töm: 1,09.

C8H5O5. — Turfában. Styria (Aussee).

Piauzit.
Amorph. Megolvad közel 300°. Felolvad aether- és 

kálilúgban; alkoholban nem egészen. Fekete, viaszfényű. 
Könnyen szétzúzódik. K : 1,5 — 2. T : 1,18—1,22. Karin- 
thia, Piauze, barnaszénben eret képez. Stájerhon, Tüffer

* Idrialin (Idrialit, Quecksilberbranderz).
Amorph. Feketés, veresbarna; viaszfényű.250—300° 

megolvad. Terpentinolajban felolvad. K : 1—1,5. T 
1,4—1,6. Karinthia, Idria, a bitumenes palaagyagban 
vékony réteget képez.

Pyropissit (Melanchym közel áll).
Amorph, földes. Barna. Alkohol részben, aether 

jobban olvasztja. Szétmorzsolható. T : 0,5. Szászhon 
Merseburg, Halle barnaszénben fekvetet képez.

Elaterit (Mineral-Caoutchouc).
Lágy, hajlítható. Kőolajban felduzzad s részben fel

olvad; forró kálilúg s törne kénsav nem hat reá. Fekctés- 
barna. T ; 0,9—1,2. Derbyshire, ólombányában.

Scheererit (rokonok : Könleinit, Fichtelit, Tekoretin, 
Phylloretin).

Egyhajlású; szemek,levelek, tűk a szén űréiben. Fe
hér, sárgás, zöldes; viaszfényű. 45° olajnemű; kihűlve tűs 
krystályok képződnek. Alkoholban, jobban aetherben, sa
létrom- és kénsavban felolvad. Svájcz Uznach, barna
szénben.
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ÁSVÁNYHATÁROZÁS.
i.

A leggyakoribb ásványok felismerése.

Az ásványfajok különböző arányban vevén részt 
földünk eddig ismert tömegének alkotásában, természe
tes, hogy azon húsz s néhány faj, melynek c szereplés 
jutott, minduntalan kerül kezünkbe, míg a többivel rit
kábban találkozunk.

Mielőtt áttmennénk a összes fajok meghatározási 
módjára, czélszerü lesz ezen gyakran előforduló ásványo
kat kiemelni, s feltűnőbb ismcjeleikkel együtt tárgyalni 
egyenként meg áttekintetesen.

A közönségesen előforduló ásványfajokkal találkozunk a. 
hegyek közt nem kevésbbé, mint a' lapályon. Amott többnyire 
még a képződés eredeti helyén; itt rendesen már utólagos fek
helyen.

A képződési lelhely az ásványokat mint a .sziklafajok 
anyagát, vagy mint az ebben levő repedéseknek avvagy másféle 
űrnek töltelékét tünteti fel. — Egy harmadik előjövésmód, t. i. 
mint zárvány egyéb kőzetben vagy ásványban, közös a ritkább 
fajokkal is s alárendeltségénél fogva itt mellőzhető.

Az utólagos fekhelyek azok, midőn az.ásványt.az ere
deti kőzet zuzadéka vagy finomabb porladéka közt leljük, u. m. a 
kavics, a homok közt, a márgában, agyagban, televényben sat. ; mert 
ezek nem egyebek mint a sziklafajok elporlásának s elmállásának 
közelebbi vagy távolabbi eredményei.

A kavics, a homok lehet quarczkavics, quarczliomok, ha 
valami quarczkőzct képezte hegy anyagának aprózódása által 
állott elő; — mészkavics mészhomok, ha mészkő volt az eredeti 
sziklafaj.

Gyakran van azonban több ásvány porlódási s mállási ter
ménye a víz mechanikai ereje által ilyen utólagos fekhelyre hur- 
czolva, összekeverve s rétegekben felhalmozva : u. m. az Agyag, 
mi túlnyomólag a Földpátok sat. elmállási s alárendelten a 
Quarcz, Calcit sat. porlódási terményeinek keveréke; — a Már- 
ga, melyben ugyanazon elegyrészek lehetnek, de más arány
ban sat.

Szabó Józa. Ásványtan. 21
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A legközönségesebben találtató ásványfajok a kö
vetkezők :

I. Nem nehézfémtartalmú, kőkinézésü ásványok :
1. Quarcz, féleségeinek egész hosszá sorával.
2. Calcit, alakzatának s féleségeinek legna

gyobb változatosságával.
3. Dolomit.
4. Földpátok családja, s mállásterményök az 

Agyag sat.
5. Csillámok családja.
6. Amphibol, Pyroxen.
7. Zcolithok.
8. Gypsz.
9. Sziksó (szóda), különösen honunkban.

10. Kősó.
II. ,Nehézfémtartalmú ásványok, különben lehetnek 

kőkinézésüek, félfém- vagy fémféuyück :
11. Vasoxyd-ásványok : Hämatit, Limonit.
12. Pyrit.

Ezek az általánosabban előjövő ásványok. Vannak aztán szü- 
kebb körre szorított lelhelyck, hol más ásványokat is bőven ta
lálni különös csoportokban. Ilyenek az ércztelérck (Erzgánge), a 
melyeket a bányász feltár; ezekben a fémes s nemfémes ásványok 
egvütt fordulnak elő, például egy csoportban az ólomásványok, 
más telérben réz-, kobalt- sat. ásványok, kísérve nemfémes fajok 
által : Baryt, Fluorit, Calcit, Quarcz sat.

Érez a bányász és kohász műnyelvén gyűneve olyan ásványoknak, 
a melyekből valami fém állíttatik elő, például a Hamatit Magnetit, Limonit, 
a Cbalybit vas erezek; ellenben a Pyrit. Pyrrhotin nem, mert a kohász 
ezeket nem használhatja a vas előállítására. — Az ásványtanban ^szelesebb 
értelemmel bír : itt a terméselemeken kivül olykor minden jichézfemu ásványt 
éreznek neveznek. — A technicában bizonyos bronzféle ötvényeket is érez
nek mondanak s ekkor annyi, mint a latin aes.

A természetben az előjövés színhelyén a kövész-kalapács azon 
legkéznélvalóbb szer, melyet a fönn elősorolt ásványok meghatáro
zásánál használunk. Ha a kültulajdonságok szerint útba nem iga
zodunk, ásványunkat a kalapácscsal mcgkarczoljuk. Ez nem kar- 
czolja a Quarczot, a Földpátokat, de karczolja a Calcitot, 
Dolomitot, a Gypszet, s így két csoportba osztvák azon ásványok, 
a melyeket kezdő első pillantásra összetéveszthet.

Második szerünk a kirándulásnál sósav vagy salétromsav 
vízzel föleresztve. Ha egy csöp az ásványra téve pezsgést idéz 
elő, az valamely szénsavas vegy, s leggyakrabban Calcit. — A 
részletes!) határozást otthon viszszük végbe.
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1. Quarcz. Minnyája közt a leggyakoribb. A kavics 
a homok leginkább ebből áll. Az üveget könnyen kar- 
czolhatni vele; a kés vagy kalapácshegy nemcsak hogy 
nem karczolja, hanem ellenkezőleg a vas fog rajta, hason- 
lag mint a Graphit (irasz) a papíron. Kalapácscsal ütve 
(az idomitásnál) tüzet ad; ugyanekkor láthatni, hogy 
nem hasad, csak törik. — F. c. a legkisebb homokszem is 
vizsgálható, az nem változik sem magában, sem boraxban, 
sem (a mi még érzékenyebb) phosphorsóban. 208.

SiO3
a) 98,87
b) 90

IIO

c) 93,5
d) 96,99

10
5,0
3,01

FeO3 CaO,CO2
0,53 0,62 = 100,02 Redtenbacher.

= 100 Klaproth.
1,0 = 99,5 Klaproth.

= 100,00 Damour.

0,53

1,0

Damour szerint (156 lap *) az ásványországban a kovasav
nak, a víz és a sav oxygenaránydt tekintve, 4 hydrátja fordul elő : 

HO,2SiO3 = az O arány 1 : 6 Geyserit, mexikói Túzopál.
IIO,3SiO3
HO,4SiO3
!IO,6SiO3

1 : 9 Magyarhoni Opálok c).
1 : 12 Mexikói Szurokopál.
1 : 18 Csehországi Hyalith d).

a) Kalcedonachat, szürke, Magyarhonból. 1007 lap**).-r 
b) Nemesopál Vörösvágásról. 134 lap **).— c) Szurokopál 
Telkibányáról. 183 lap**). — d) Hyalith Csehország (Kaiser- 
stuhl).' 152 lap *).

2. Calcit. A Quarcz után ez van legjobban elter
jedve. Épitési, kőfaragási, szobrászati köveink (márvá
nyok sat.) leginkább ebből állanak. Kalapács könnyen 
karczolja; savval pezseg, s só- vagy salétromsavban felol
vad egészen ha tiszta és nagyobb darabban is, — nem 
egészen, ha nem tiszta (márga). 299.

CO2 CaO MgO FeO MnO HO FeO3 Agyag.
a)43,0 56,5 0,5 = 100. Buchholz.

a) Izlandi kettős pút. 208 lap**). — b) Isomorph vényekkel 
Türtőztetett Calcit, Montier Francziaországban. 286 lap *). — c) 
Hydrauli mész, Anglia (Román Cement). 318 lap *).

3. Dolomit. Kalapács karczolja. Savval csak pora 
pezseg, tömött darabja hidegen nem, de igen is melegen. 
Szövege legtöbbször szemcsés, mint a süvegezukoré. 303.

*) Dufrénoy. Traité de Mineralogio 1856. T. II. 
**) Rammelsberg. Handbuch dór Mineralchomie 1860.

21*
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CaCO2 MgO,CO2 FeO,CO2 MnO,CO2 FeO3 oldatlan

a) 52,46 41,1G 1,09 5,41’ = 100,12. Ott.
b) 55,16 44,46 0,24 0,08 = 99,94. Ncndtvich.

a) Kóser-pátkrystálv, színtelen. R 106° 16'. T = 2,89. 
Kapnik.212 lap*). —b) Dolomitp or,Buda, Svábhegy. 118 lap**)

4. Földpátok. A Quarcz és Calcit után ezek vannak 
leginkább elterjedve. A kalapács nem karczolja, szikrát 
ad velők, de gyérebben mint a Quarczczal; ellenben kar- 
czoltatnak a Quarcz által. Vagy táblás krystályokat vagy 
vaskos hasadó tömegeket képeznek. A hasadás jó egy 
irányban, s a hasadáslap sima; egy másikban nem oly jó. 
Ha e két irány épszöget képez, a faj Orthoklas ; ha nem 
egészen épszög, hanem ettől 3—4 fokban különbözik 
(85° 50'—86° 25'), valamelyik a háromhajlásúFöldpátok- 
ból : Álhit, Oligoklas, Ldbradorit, Anorthit. Ezen 5 faj 
vág legjobban jellemezve. 229.

Soha nem rostos, szálas; ritkán szemcsés. Uvcgfé- 
nyü, olykor hajolva gyöngy fény be.

Azt megismerni, hogy az ásvány Földpát, nem nehéz; de a 
Földpátokat egymástól megkülönböztetni bajos annyira, hogy ez 
méltán számittatik a Mineralogia nehézségei közé. A kültulajdonsá- 
gokra nézve egészen közel állanak egymáshoz, az alakra nézve som 
igen térnek el, mert noha két krystály rendszer be vannak a köny
vekben sorozva, az egyhajlású meg a háromhajlásúak törzsidomai
nak méretei közt felette csekély a különbség, süt újabb igen töké- 
lyesitett. mérések nyomán állíttatik, hogy az egyhajlásúnak tartott 
Orthoklas is háromhajlású. — Az eltérés csak a vegyi összetételben 
lényeges, s a fajok megkülönböztetése leginkább is erre van fek
tetve, valamint azon különböző fokra, melyben a savak hatásának 
ellentállnak. Ez utóbbi szerint az Anorthilot sav tökéletesen vegy- 
bontja, Labradort csak poralakban, Oligoldas Albit és Orthoklas tö
kéletesen ellentállnak (137. 138).

A Földpátok alkatrészei : SiO3, APÓ3 és KO; mely 
utóbbi alatt 5 elem oxygenvegye értendő (K,Na,Li, 
Ca,Mg)O •*’*).

A monoxydok KO és a timföld AFO3 oxygenaránya

*) Rammelsberg. Handbuch dér Mineralchemie 1860.
**) Értesítő 1859. Matii. s természettud. osztály.

***) Feltűnő, hogy a Vas, mely mint keverékrész annyi ásvány
fajban jön elő, itt úgy szólván végkép hiányzik. Mint FeO soha sem 
észleltetctt, ha az elemzésnél kimutatható (mi még nincs egészen 
tisztába hozva) mint Fe2O3, tehát mint a A12O3 isomorph vegye van 
jelen. Ebből magyarázható, hogy a Földpátok oly ritkán festettek.
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változatlanul 1 : 3. A kovasavé ellenben változó, s c sze
rint Abich *) 5 fajt különböztet meg :

RO A12O3 SiO3
1. Faj 1 : 3 4 Anorthit.
2. 1 : 3 6 Labrador, Rhyakolith.
3.’ 1 : 3 8 Andesin. •
4. 1 : 3 9 Oligoklas.
5. 1 : 3 11 Albit, Orthoklas.

Ch. Deville két csoportra osztja a Földpátokat, némelyek
nél a sav oxygenjc 3-nak, másoknál 4-nek többszöröse: amazokat 
Feldsp Módoknak, emezeket Amphigenidoknak nevezi **).Ezen összál- 
litás már annál fogva is nevezetes, hogy ez által a Földpátok szoros 
viszonya a Zeolithokhoz kitüntethető.

Feldspathidok
1:3:6

(RO-}-R3O3), 2SiO3
1. Rhy akolit.
2. Labrador.

1 < 3 : 9
(RO+R2O3),3SiO3

I. NEM.

II. NEM.

1. Oligoklas.
2. Triphan (Regnault)

1 : 3 : 13
(RO+R2O3),4SiO3
1. Orthoklas.

III. NEM.

2. A Ibit.

Aniphigenidok 
1:3:4 

3(RO 4-R2O3),4SiO3 
A n o r t h i t.
Nephel in.

1:3:8 
3(RO + R2O3),8SiO3 

Leucit. 
(Andesin?) ***)

1 ? 3 : 13
3(RO+R2O3),12SiO3

3. P etal it.
Abich táblázatán (köv. lap) a tömöttségnél látható, hogy az 

arányban van a nagyobb vcgysulyú elemek föllépésével : nagyobb, a 
hol több a mész és timföld s kevesebb a kovasav ; tehát általábairna- 
gyobb a kovasavszegény fajoknált s alászáll a mint a kovasavmeny- 
nyiség emelkedik. Kivételt csak a Pantellaria szigeti Periklin tesz.

*) Beitrüge zűr Kenntniss dcs Feldspaths von Dr. Hermann 
Abich. Poggendorfs Annáién 1810. 50. Bánd. 125, 341 lap. 51. Bánd. 
519. lap.

Dufrénoy Traité de Mineralogie. Páris. 1859. Törne 4. G lap. 
***) Az Andesint elhagyja, mert ugyanazon lelhelyről mint 

Abich több példányt elemzett, és azt állítja, hogy azok rendesen 
mállásnak indulvák s összetételükben e szerint változók ; az egészen 
ép krystályok az Oligoklas összetételével bírnak. Innét azt hiszi 
Dcville, hogy az Andesin mint önálló faj nem is létezik.

Ide vehető ellenben a Hyalophan; valamint a Labradorhoz 
az Ersbyit, egy tiszta Mészlabrador (Pargas mellett Ersby. Nor- 
denskiöld).
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A fiatalabb vulkáni képletekben túlnyomók a káliszegény de 
mész- vagy nátrondús fajok, míg a régiekben a káli- és kovasavdú- 
sak honosak. Ezen körülménynél fogva, a kőzetre, melynek elegy
részét képezik, mindig figyelemmel kell lenni, mert daczára, hogy 
olykor a Földpátok több faja egymással keverve jön elő, nagyban te
kintve mégis akár korra akár egyébként természetökre nézve egy
mástól eltérő sziklafajokat képeznek-

Krystályos Földpát magasabb SiO3 tartalommal, 
mint az Orthoklas, Albit, eddig nem ismeretes, de amorph 
földpátanyágból álló sziklafaj több, egész 80% SiO3-al 
van, s abból áll nagy része a trachytképletnek, míg a ré
gibb porphyrokat gyérebben kisérik. Ilyenek az Obsidián 
és Tajtkő, a Perlit és Szurokkü.

Több Obsidián, ha egész darabban bővíttetik, erősen vilá
gítva habos tömeggé duzzad fel, mely a természetes Tajtkőhöz 
egészen hasonlít. De ha azt az Obsidiánt ezen a ponton fölül hevít
jük, zöld üveggé lesz, valamint a természetes Tajtkő is, ha elég ma
gas hőfoknak tétetik ki. Azonban nagyban valószínűleg a vízgőz is 
közreműködött a Tajtkő létrejötténél, mire már azon kísérlet is 
emlékeztet, melynél fogva a tömött nyers vassalakból, ha izzó álla
potban vízzel leöntetik, fehér habnemű anyagot kaphatni. Vegyal- 
katra nézve az ugyanazon 1 élbolyról való Obsidián és Tajtkő meg
egyeznek.

Abich felosztja az Obsidiánt és Táj tkövet a) 
olyakra, a melyekben a SiO3 kevesebb mint-a Földpátban 
és vagy 60% tesz. Az ide tartozó Tajtkő habos, piszkos
fehér vagy szürkés-zöld (a, b). — /?) Olyakra, a melyek
ben több a SiO3, és 70—80%-ra fölmegy. A Tajtkő ros
tos, hajdad, fehér, selyemfényű (c).

A Tajtkőben a víz csak hygroskopos.
A Gyöngy kő ben több van, tesz % —1% vcgysulyt.
A Szurok követ üveges FÖldpátnak tekinthetni 

1—2 vegysúly vízzel, a melyben gyakran találni ammont.
A Földpátok igen hajlandók vegybomlásra, s a 

mint ez beáll, több tulajdonságon változást venni észre : a 
keménység kisebb, a fény elvész, fokonként földes lesz : 
Kaolin, Agyag sat.

SiO3 A1*O’ Fe-’O3 Mn2O3 MnO CaO MgO NaO KO Cl TIO
a) 61,18 19,05 4,22 0,33 .0,59 0,19 10,63 3,50 0,30 0,04 = 99,94
b) 62,25 16,43 4,26 0,23 0,62 0,79 11,25 2,97 (0,53) = 99,53
c) 74,80 12,40 2,03 1,31 1,95 0,90 — 6,40 — — = 99,79

w - izzitási veszteség
d) 72,86 12,05 1,75 — 1,30 1,10 (6,13) 3,00 = 98,19
e) 73,00 12,31 2,05 - 1,20 1,47 1,36 5,96 2,90 =100,25
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SiO3 AK03 Fc2Q3 MiPO’ MnO CaO MgO NaO KO Cl 110
f) 70,10 9,71 5,62 2,10 3,31 1,32 (1,69) 5,93 = 99,78
g) 64,09 11,93 4,68 — 3,16 3,47 3,76 — 7,92

IIO
= 99,01

li) 48,68 36,92 - 0,52 0,58 — 13,13 = 99,83
i) 55,3 30,3 2,0 - 0,4 2,7 1,1 8,2 =100.0
j) 68,9 21,3 nyom ÍJ 7,9

10,30
= '99,8

k) 63,70 22,70 *2,00 = 98.70

a) Obsidián Teneriifa. Töm = 2,528. Abich. 633 lap *) —
b) Tajtkő ugyanonnét. Töm = 2,477. Abich, ugyanott.

c) Obsidián Telkibánya. Töm = 2,362. Erdmann 634 lap*).
d) Perlit Geletnek (Garamvölgy). Erdmann. 638 lap *). •—

e) Gy ön gyköporphyr, a melyben üveges Földpátot bőven látni 
és kevés barna csillámot. Töm = 2,384. Kammelsberg ugyanott.

f) Szurok kő, Zwickau Szászhon.. Fekete, fris.— g) Ugyan
onnét elmállva sárgaszürke tömeggé. Vehling 641. lap *).

h) Kaolin, St. Yricix (Limoges). Forchhammer 574. lap *). 
— i) Kaolin, Sykang Chinában. Ebeimen és Salvétat ugyanott. — 
j) Túzellenes Agyag, Rév Élesd közelében, Biharmegye keleti ré
szén. Sötétszürke, zsíros tapintatú. Hauer (Jahrbuch dér k.k. Reichs- 
anstalt 1852). k) Túzellenes Agyag, Stourbridge Angliában. Ber
liner (Dufrénoy, Traitc de Mineralogie).

5. Csillámok. A Földpátok után à Csillámok a leg
gyakoribbak. Megismerni könnyű : a kitünően leveles 
szöveg, a félig fémes és igen élénk fény igen is szembe
szökő ismejelek. A levelek vagy pikkelyek hajthatók s 
rágósak.

A homok csillámló része csaknem mindig ezen család. vala
mely tagja. Legelterjedtebb a Muskovit, nem annyira a Lcpidolith 
és Biotit. Némely Magnesiacsillámban semmi víz sincs, de általában 
találni, még pedig 1—6% közt ingadozó mennyiségben. Leggyak
rabban 2—4%. — Elég gyakori még a Talk is, s amazoktól'zsírfé
nye által eltér. Víz némely Talkban nincs; másban találni 2—4, sőt 
5—7 százalékot.

Ide vehetjük a Chloritot, mely bő víztartalma (10—12%) ál
tal megkülönböztethető.

A Csillámok Bischof nézete szerint másodlagos kép
ződmények, és c mellett sok tény szól : így többi közt a 
Csillámpseudomorphok, Orthoklas, Turmalin, Cordierit, 
Andalusit sat. alakjában.

A víz részint hygroskopos, részint kezdődő vegyváltozás foly
tán vevődik fel.

*) Handbuch dér Mineralchemie. Kammelsberg, 185 0.
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F PO»SiO3Al*O’Fe*O3Mn2O’NnOCaOMgO KO NaO LO HO

a) 46,23 33,03 3,IS - 2,10 8,87 1,45 4,12 = 99,28
b) 48,07 38,41 10,10 — 3,42 = 100
c) 7,12 0,16 51,70 26,76 1,29 0,40 0,24 10,29 1,15 1,27 — = 100,38
d) — 40,91 17,79 11,02 — 0,30 19,04 9,96 — = 99,02

a) Muskovit, szürkésfehér, keresztül nézve vereses. Töm = 
2,817. Ceux St. Etienne mellett (Vosges). Delesse. 657 lap *). —
b) Muskovit, fehér, lithionment. Töm = 2,817. Zsidóvár Bánság
ban. Kussin. Ugyanott. — c) Lithioncsillám (Lepidolith) Ro- 
zena Morvaországban. Rammelsberg. 664 lap *). — d) Magne- 
si a esi 11 ám (Biotit), feketés-zöld, krystályodott. Vezúv. Chodnew. 
668 lap «).

6. Aniphibol és Py roxen. Homokjainkban a fekete 
hosszúkás szemek rendesen ezen ásványok porladóba. 
Szinök leggyakrabban sötét hagymazöld, feketés-zöld,. 
szurokfekete; a világos színűek ritkábbak. — F. e. meg
olvadnak. Vizet nem tartalmaznak. Mint tökéletes krys- 
tályok könnyen megkülönböztethetők, de halmazalakok
ban nem.

Az Amphibol és Augit Rammelsberg szerint egy 
csoportba, az augitcsoportba tartozik. Ez a silikátok közt 
egyike a legnagyobb és legfontosb csoportoknak. Tagjai 
a szó széles értelmében hasonalakúak, azaz törzsidomuk 
visszavihető ugyanazon alapméretre, de az alakbeli kifej
lődés és a hasadás szerint két jelleg tűnik elő : az augit- 
és az amphiboljelleg.

A augi tjei lég krystályai rendesen 4-oldalú Osz
lopok, élszögük közel 90° (87° 6' és 92° 54'), és ennek 
irányában hasadnak gyakran; néha 8-oldalú Oszlopok, 
élszögük közel 135°.

Az amphiboljelleg gyakran képez 6-oldalú Osz
lopokat : négynek élszöge 118°, kettőnek 124,5°. Jól ha
sad az Oszlop irányában 124,5° és 55,5° szögekkel. A ha
sadásidomoknál az erősen tompa szög egyike a feltűnőbb 
ismejeleknek. A hasadáslapok néha kissé rovatosak füg
gőlegesen.

Vegytekintetben bisilikátok, azaz a sav Oxygenje 
kétszer annyi, mint az allyé.

Az ally sokféle : (Ca,Mg,Fc,Mn,Zn,K,Na,Li)O; a 
monoxydokon kivül előjő (Fe,Al)2O3, minthogy a RO bi- 
silikátja hasonalakú a R2O3 bisilikátjával.

*) Handbuch dér Mineralchemie. Rammelsberg, 1860.
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Elváltozás következtében az amphibolféléknél lesz 
előbb Asbest, aztán Serpentin, Agyag sat.

Megolvasztás és hirtelen kihűlés után az amphiboljellegű tag 
augitjelleget vehet fel, miként ezt Berthier és Mitscherlich a Tre- 

h moliton észlelték. A vassalakok közt, augitjellegú szépen kiképző
dött hüvelyknyi nagyságú krystályok találtattak; valamint az al
katrészek összeolvasztása által porczellánkemenczében is sikerült 
augitkrystályokat kapni. Amphibolkrystályt előállítani mindeddig 
nem sikerült.

Az Amphibolt találni minden korú tűzképletben, de 
a régikben túlnyomó : a dioritban, csillámpalában vagy 
az ezekkel társult metamorph sziklafajokban sat.; az 
Augit ellenben a fiatalabb vulkáni kőzetekben uralkodik: 
doleritban, melaphyr-, bazalt- s a lávákban. Nem hiány
zik példa reá, hogy együtt találtatnak, sőt Sandenberger 
és Grandjean *) egy ikerkrystályt írtak le, a melynek 
egyik felét Augit, a másikat Amphibol képezi.

SiO3 APÓ3 Fc2O3 FcO MnO CaO MgO NaO KO IIO
a) 50.90 5,37 6,25 — 22,96 14,43 = 99,91
b) 56,03 — 1,38 — 25,05 17,36 — Izz.v.— 99,32
c) 46,13 14,96 2,95 21,37 10,04 1,79 0,87 0,18 1,12 = 99,41
d) 55,50 — 6,25 — 13,46 22,56 — — 1,29 Izz.v.= 99,06
c) 59,5 1,4 — 12,3 26,8 — Izz.v.=100

a) Pyroxen, fekete, Vezuvról. Kudernatsch (Dana Svstem 
of Mineralogy. 161 lap). — b) Augit, fehér, Rézbánya. Rangé. 452 
lap «*). — c) Amphibol, vaskos, leveles, Prakendorf (Szepesme- 
gye), Magnetittal jő elő. Töm = 3,250. Sehultz. 996 lap **). — d) 
Sugár kő, krystályodott. Töm = 3,067. Greiner, Zillerthal. Ram- 
melsberg. 471 lap ”). — e) Tr emolit, Csiklova (Bánságban). 
Beudant. 469 lap **).

7. Zeolithok. A Zeolithok leggyakrabban a vulkáni 
kőzetek űréiben vagy hasadékaiban találtatnak fennőtt 
krystályokban, a melyeknek az anyakőből kifejtett fész
két geódáknak nevezik; vagy az űrt vaskosan töltik ki 
sekkor mandolakőnek mondatnak. Régibb sziklafa
jokban : gránitban sat. sem hiányzanak.

Csupa utólagos képződmények. Víztartalmú tim- 
földsilikát, kovasavas CaO vagy NaO-nal vagy mind a 
kettővel; ritkábban (K,Ba,Sr)O-al.

Mérsékes hőnél vizöket mind elvesztik. — F. c. meg-

*) Dufrénoy. Traité de Mineralogie. T. 4. lap. 443. 
*•) Handbuch der Mineralchemie. Rammelsberg. 1860.
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duzzadnak, felforrnak s fehér zománczczá olvadnak. Sa
vak vcgybontják : a SiO3 por-, nyálka- vagy kocsonya
alakban válik ki. Izzitás után többnyire nehezen vegy- 
bonthatók.

A physikai tulajdonságok szerint a következő átte
kintet szerint irányozhatjuk magunkat : a stilbitnem 
jól hasad, szövege gyakran leveles, a levelek gyöngyfé- 
nyüek; a thomsonitnemnél a gyöngyfény nem igen 
van meg, a finom rostú. tűs és sugaros alakok uralkodnak; 
a csoport többi nemében hiányzik a rostos szöveg, az 
alakok többnyire kurta vastag üvegnemü krystályok.

A vegyalkat szerint Rammelsberg két csoportra 
osztja’: I. Prehnitfélékrc, a melyeknél egynél több RO 
esik egy Al2O3-re. — II. Földpáthydrátfélékrc, a melye
ket úgy tekinthetni mint földpátanyagot vízzel. Ezeket 
Ch. Deville, épen úgy, mint a Földpátoknál elő van adva, 
két csoportra osztja.

Eeldspatbidok vízzel 1:3: n3 + r HO 
Amphigenidok vízzel 1 : 3 : m4 -f- r'HO

SiO3 APÓ3 Fc*O3 CaO MgO NaO KO 110
a) 55,0 16,7 - 6,5 3,0 — 18,8 = 100,
b) 59,85 16,15 7,55 — 1,16 0,67 14,33 = 99,71
c) 55,00 24,36 10,50 12,30 = 102,16
d) 47,91 18,14 — 9,64 0,25 2,56 21,50 — 100

a) S ti Ibit (Desmin), krystályodott. Tőit =2,17. Füröer. 
Delesse. 828 lap *). — b) Heulandit, Izland. Damour. (Közép
szám két elemzésből). 826 lap *). — c) León bárdit, löm = 2,25. 
Selmecz. Babo. 807 lap «). — d) Cliabasit (csekélyebb SiO3 tar
talmú). Töm= 2,127. Aussig (Csehország)» Rammelsberg. 816 lap*).

8. Gypsz. Ha tisztán van kiképződvc krystályok
ban, felismerni könnyű az alak és a csekély keménységnél 
fogva; de ha mint kivirágzás jő elő (nem ritkán az Alföld 
rétegeiben is), vagy keverve van egyéb ásványokkal, a 
vegytulajdonságokhoz tartjuk magunkat. Először meg
kóstoljuk : ize nincs; azután a víz jelenlétéről győző
dünk meg; végre vízzel főzzük, és az oldat egy részéhez 
oxálsavat, a másikhoz baryumehloridot adunk. Ha mind a 
kettő ad üledéket, a Gypsz jelenléte be van bizonyítva.

9. Sziksó (Soda). A Sziksó csak kivirágzás vagy

') Handbuch der Mineralchemie. Rammelsberg. 1860.
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oldatként fordul elő honunk némely lapályos helyén ho
mokterül éten, vagy ilyennek közelében. Ize és pezsgése 
savval elegendő ismejelek.

Na0,C02 NaO,SO3 NaCl HO
a) 38 64 = 102
b) 73,6 10,4 2,2 13,8 = 100
c) 7<7 7,5 3,1 13,5 = 98,8
(l) 89,84 1,63 4,34 - 1,46 (NaO,POa) 0,03 (KO. SO3)

0,24(MgO,CO2) 0,24(CaO,CO2) 0,42(Fe2O3 és SiO3) 1,61 
(NaO.SiO3) 0,15(SO3) = 99,95.

a) Sziksó, krystályodott. Dcbreczcn. Klaproth. 219 lap *).
b) Szíksókivirágzás ugyanonnét. Beudant. Ugyanott.
c) Sziksó Egyiptomból. Beudant.
d) Sziksó, Debreczenből, valószínűleg izzított állapotban. 

Wackenroder. (Dana System of Mineralogy 1855. Lap 455).

10. Kősó. A kivirágzásokat rendesen Salétromnak 
tartják, pedig ritka esetben az. Legtöbbször Sziksó, azu
tán Kősó, végre Gypsz. A Kősót ize és azon tulajdon
sága árulja el, hogy savval nem pezseg. Teljesen bebizo
nyítjuk jelenlétét, ha vízben felolvasztjuk,'kevés (chlor- 
ment) salétromsavat és aztán salétromsavas ezüstoldatot 
adunk hozzá. Ha Kősó van jelen, fehér, a világosságon 
szürkülő csapadékot (AgCl) kapunk.

11. Vasoxydásványok : Hämatit, Limonit. Akár 
a másodlagos fekveteket, akár a szilárd kőzeteket tekint
ve, a vasoxydásványok igen elterjcdvék, s szinök rende
sen veres vagy sárgásbarna. Igen gyakran találjuk, hogy 
a Limonit valamely oxydulásványnak vagy Pyritnek el
változása által jött létre oxygenfölvevés s a többi volt 
alkatrész eltávolodása következtében.

Ha tiszta a vasoxydásvány, arról hogy az, a f. c. is meggyő
ződhetünk; de ha mint keverékrész van jelen, sokszor biztosabb.a 
nedves iit. Felolvasztjuk sósavban (I-IC1), s csöp rhodánkáliumot 
vagy ferrocyánkáliumot öntünk hozzá : amaz a folyadékot vérvö
rösre festi, emez kék csapadékot (berlini kék) idéz elő.

12. Pyrit. Oly körülmények közt, a hol a légbeliek 
hatása ki van zárva, például erősen összeálló, tömött 
agyagban, vagy benn a föld gyomrában a vaskénegásvá- 
nyokkal s ezek közt leginkább a Pyrittel gyakran talál-

0 Traité de Minóralogie. Dufrénoy II.
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kozunk. Sárga színe, fémfénye s összczuzás vagy karczo- 
lás által előidézett porának fekete színe által hamar reá 
ismerhetünk.

II.

/Íz Összes ásványfajok meghatározása.
A gyakrabban előforduló ásványok fölött tartott 

szemle után következik megismertetése egy olyan eljá
rásnak, melynek segítségével képesek vagyunk minden 
ismert és leirt fajt önállólag meghatározni. Megkísérthet
jük azt némileg már az ásványrendszer taglalásával is, 
összehasonlítván a kérdéses példányt előbb a főosztályok 
tulajdonságaival s igy fokonként alászállván az alsóbbakra, 
végre a fajokra; de ez főleg kezdőnek nehéz s fáradságos. 
A könnyítésen többen dolgoztak s felsorolhatnék több 
módszert*)azok előnyeivel s hátrányaival, de a vége csak 
az volna, hogy saját meggyőződésem szerint is a leggya- 
korlatosb Kobell müncheni tanár eljárása, s itt azt fogom 
előadni, egyszersmind alkalmazva e jelen munkához **).

A határozásra táblák vannak kidolgozva, s ezekben 
az ásványok akként felosztvák, hogy minden csoportot 
egyszerű vagy kémszerekkel tett forraszcsőkisérlct által 
könnyen lehessen feltalálni. Ha a csoport ismeretes, az 
egyes tagokra nézve nem lesz nehéz eligazodni, azok 
egyéb tulajdonságait hasonlítókig egybevetvén úgy, a 
mint azokat az illető helyeken a fajok leírásánál c könyv
ben is találjuk.

Több ásvány két helyen fordul elő a táblákon akkor, ha a 
meghatározás kétséges lehet, s megbocsátható tévedésből (élesen 
kifejezett ismejelek hiányában) a fajt egyik s másik osztályba soroz
hatnék. így jönnek elő némely válfajok fcmfénynyel és nemfémfény- 
nyel, máskor az olvadási fokot nehéz meghatározni, 5 fölött áll-c,

*) Principes dichotomiques pour la reconaissance des sub- 
stances minerales. Dufrénoy. Traité de Minéralogic. Paris 1856. 
Tome I. P. 529.

Determinative Mineralogy. P. 256. Dana. A system of Mine- 
ralogy. New-Haven,-1855.

**) Kobell munkája önállólag van kiadva „Tafeln zurBestim- 
mung dér Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf 
trockenem und nassem Wcge von Franz von Kobell. 7. Auílage. 
München 1861.“ — 102. oldal.
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vagy alatt? — mert ez attól is föl tételez tetik, mennyire tudunk a 
forraszcsővel bánni, (103). sat.

Egy-két példa az egész szerkezettel tökéletesen megismertet.
Első példa. A lumini t legyen a meghatározandó ásvány. 

Fémfénye nincs, tehát a II. főosztályba („ásványok fémfény nélkül“) 
tartozik. Kísérletet tevén forraszcsővel, meggyőződünk, hogy sem el 
nem illan, sem meg nem olvad, tehát a II. főosztály A és B osztá
lyain átugorva, a C-ben keressük. — Itt az 1. pont azt mondja „ko
balt-folyadékkal szép kék lesz;“ megteszszük e kísérletet s c tulaj
donságot csakugyan tapasztaljuk is rajta. Ez 1. pontnak további 
felosztása a víztartalomra, vagy vizmentességre vonatkozik. Ve
gyünk tehát egy fél borsó nagyságú Összeálló'darabot (nem porát) s 
tegyük lombikba, vagy egy nyílt (4—5" hosszú) üvegcsőbe, s fúj
junk reá; a dúsan gyűlő víz az 1. pont a) szakaszába tartozónak bi
zonyítja; e szakaszt a táblában átnézzük, s először is Alunit, és 
Aluminittal találkozunk, melyekről az mondatik, hogy kénmájt ad
nak, míg a következők nem. A kettő közti különbség részint abból 
derül ki, a mi tovább mondatik, t. i. hogy az izzított Alunitból víz 
octacderalakú timsót húz ki, az Aluminitból nem; részint pedig a fa
jok leírásából a rendszerben, mit hogy könnyebben lehessen felta
lálni mindig* oda van téve a szám zárjel nélkül. Felütvén, azt 
találjuk, hogy c két faj tulajdonságai között legellenkczóbb, hogy 
az Alunitra sósav csaknem semmi hatással sincs, az Aluminitetköny- 
nyen felolvasztja. E végből finom porrá zuzzuk ásványunkat., sósav
val leöntjük, s látjuk, hogy felolvad. Tehát Aluminit.

Második példa. Erubescit (Tarkarézércz). Fémfényú. — 
F. e. megolvad füst nélkül, s az élegítő lángban kénszagot fejleszt. 
Ezekből következik, hogy az I. B. 5. ponthoz tartozik, ha egy kü- 
lönkisérlctből kiviláglik, hogy szódával szénen kénmájt ad, mit 
csakugyan igy is találunk, összeegyeztetvén a tulajdonságokat, reá 
jövünk, hogy az első 5 nem lehet, hanem hogy egye azoknak, a me
lyek salétromsavas oldata fölös ammonnal lazúrkék színt ad. A színe 
által ásványunk a többi társaitól könnyen megkülönböztethető.

Mielőtt a meghatározásba ereszkedünk, ajánlatos 
mind azon, mi a vcgykisérlctckről mondatott (132 —144 
lapokon) kísérletileg keresztülmenni, mert ez a gyakor
lati eljárásnál fel van téve s igy több ott leirt kísérlet 
csak röviden érintetik. Többször azonban egyes fonto
sabb esetekben mellékelve van egy zár jeles szám, mely 
azon lapra utal, a melyen a kísérlet iránt bővebb tájéko
zást kaphatunk. A vegykisérleteknél említetteken kivül 
a gyakorlati meghatározásnál még a következő 5 pontra 
kell figyelnünk :

1. A felolvasztási kísérleteknél az ásványt vízzel nedvesítve 
kalczedonmozsárban lehető finomra dörzsöljük, és a savakat tömén 
használjuk. A felolvasztást kémcsőben vagy kis porczelláncsészébcn -
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viszszük véghez, melyet szeszlámpa fölött melegíthetünk. Sipká
toknál vagy a földek és lemoxydok egyéb vegycinél, ha meg akarunk 
győződni, hogy a savak vegybontották-e, az oldat egy részét (mi
után a linóm port egy negyedóráig, vagy tovább is főztük a savval) 
ammonnal és pKosphorsavas nátronnal kémleljük. Ha e két szer 
üledéket idéz elő, az ásvány vegybomlott ; de ha legfölebb pár go
moly mutatkozik, az ásvány nincs vegybontva, vagy csak igen cse
kély fokban.

2. Ha az ásvány, melynél a vizet meghatározzuk, a hevítés 
alatt pattogzik, porrá zúzandó, s igy stanniollcmezbe göngyölgetve 
üvegcsőben hevítendő.

3. Mint kén próba nedves utón gyakran fordul elő a követ
kező eljárás. Egy késhegyni port az ásványból, hasonmennyiségű 
vasporral (a gyógyszerészek ferrum alcoholisatum-ja *) keverünk, 
a keveréket nagyobb kémcsőbe (szélessége 1") teszszük, sósavat 
(1 térfogatnyi törne sav ugyanannyi vízzel) öntünk reá, hogy a port 
pár vonalnvira födje; aztán egy hosszú darab itatós papírt, melyet 
előbb ólomezukorba mártottunk s megszáritottunk, dugaszra te
szünk s ezzel a kémcsövet bedugjuk. A papír végei kiáltanak. Vagy 
egy perez múlva megnézzük, kapott-e a papir színt; az üveget 
rázni is lehet. Azon vegycknél, a melyek ezen eljárás szerint tisztán 
mutatnak kén hatást, a szövegben mondva lesz : „a vaspróbával 
kénmájt ad.“ (108).

4. A Cinnabarit és Selenmerkur szinitésc igen könnyen 
megy véghez, ha ezen ásványok pora vasporral (forr, alk.) keverte- 
tik.a keverék stanniolba göngyölve üvegcsőbe tétetik shevíttetik 
A higanyt tisztán kapjuk ki. 11a most a vas és kénvasból álló port 
egy üvegcsőbe öntjük át s íoleresztett sósavat adunk hozzá, hydro- 
thionszagot órezünk.

5. P h o s p h o r s a v mint k é m szer. — Kobell szerint a phos- 
phorsav igen jó kemszer több ásványfaj jellemzésére, azokkal színes 
vegyeket képezvén. A phosphorsó hatása a f. c. részben ugyanazon 
elven alapszik, de nedves úton sokkal több ilyen kísérletet lehet 
tenni mint szárazon.

A phosphorsav jellemzi a mangán-vegy eket mind, ezek 
avval szörpsúrúségre befőzve, közvetlenül, vagy salétromsav hozzá
adása után ibolyaszínű folyadékot adnak, mely vasvitriol hozzátéte
lével hamar meghalaványul.

Közvetlenül adnak tömé phosphorsavval hevítve ibolya
színű folyadékot : Pyrolusit, Manganit, Psilomelan, Hausmannit, 
Braunit, Franklinit, Asbolan, Crednerit, Piemontit. — Ezekben a 
mangán mint Mn*03 vagy MnO2 van jelen.

Közvetlenül nem adnak törne phosphorsavval hevítve 
ibolyaszínű folyadékot, hanem csak ha a meleg szörphöz salétromsa
vat adunk, vagy ha azt törne salétromsavba mártott üvegvesszővel 
keverjük : Khodochrosit és minden mangántartalmú Chalybit, Dolo
mit vagy egyéb hasonló Carbonát; Khodonit, Tephroit, Pajsbergit,

0 Széntartalmú vas.
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Stratopcit, Triplit, Zwieselit, Ilureaulit, Bustamit, Triphylin, Pyros- 
malith, Troostit, Niobit, Wolframit, Spessartin és mangántartalmú 
Almandinok, Zinkit, Kelvin, Karpholith. — Ezekben a mangán mint 
MnO van jelen; vagy lehet, hogy mint Mn2O3 FeO-al együtt, mi a 
felolvadásnál átváltozik Fe'2O3-ra és MnO-ra.

Hogy csak tiszta és egynemű anyag ad egy bizonyos hatást, 
említeni is alig kell. Ha az anyag nem tiszta, tekintettel kell lenni 
a mellékes alkatrészeire is, a leírásban kikeresendő, hogy micsoda 
ásványok társaságában fordul elő, és ezek szerint kell az észlelt ha
tást megítélni. így némely Wollastonit savakkal pezseg, vagy az 
izzitás után a kurkumát festi, noha ezen hatás nem sajátja. Az ok 
az. hogy Calcit van néha hozzá keveredve.

A meghatározás folyamában olykor jó segítséget nyujtnak 
némely táblázatok, melyek az előkészítő részben itt-ott elszórva 
fordulnak ölő, ilyenek

1. a szabályos rendszerben jegedő ásványok jegyzéke s 
alakjok szokottabb viszonyai (33. lapon).

2. a négy szöges rendszer ásványai a szokottabb alakbeli 
viszonyokkal (41. lapon).

3. a hatszöges rendszerben jegedő ásványok a Rhomboëder 
végélck méreteivel s a szokott összalaklatokkal (52. lapon).

4. Rhombos rendszerben jegedő ásványok, s az Oszlopélek 
szögei (60).

5. Egyhajlású rendszer ásványai s a ferde Oszlop él
szögei (G7).

6. Háromhajlású rendszer ásványai s néhány élszög (72).
7. Az ásványok összeállítva keménységük szerint (84).
8. Az ásványok összeállítva tömöttségök szerint (90).
E két utóbbi tulajdonság előlegesen kipuhatolva becses áda«- 

a faj-meghat ározás folyamában, az eredményt sietteti s az eljárást 
biztosabbá teszi; sőt több esetben már ezek nyomán nevezhetjük 
meg a kérdéses példányt.

A v egy jegy, mint tükre az ásvány lényegének, minden oly 
fajnál közölve van, melynél biztosabban van megállapítva, a többi
nél csak felsorolvák az alkatrészek. Hosszabb foglalkozás után ezt 
találjuk a legfontosabb összehasonlítási pontnak, s annak kellő 
figyelembe vétele már maga ad ujjmutatást oly kísérletekre, melyek 
itt tán említve sincsenek..Ezen vegyjegyek Kobell szerint advák, s 
a felsőbb rendű vegyeknél olykor eltérnek a leírásnál adottaktól, 
miből gyakorlatilag láthatjuk, hogy ezek felállításánál némileg az 
egyéni felfogásnak szabad tér nyílik (120 §. 120 lap).

Szerszámokból és készülékekből mindössze kell : forrasz
cső, kis kalapács, hozzá kis darab csiszolt vas mint üllővas, kis kal- 
czedon (achát) mozsár, porczelláncsészék, szeszlámpa, csipesz plati
nahegyekkel, platinahuzal, platinalemez, faszén, vékony üvegcsövek 
nyitottak és olyanok, a melyek egyik végen beolvasztvák, kémcső- 

Sznbó Józn. Ásvnnytnn. 22
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vek, apró lombik, üveghengerek, üvegtölcsér, ritkább és nyomaté
kost esetekben kis ezüst- és platinatégely, platinakanál és acolipil.

Vegyszerekből mindössze megszerzendők : borax, phos- 
phorsó, szoda (kénsav-ment), cyánkálium, salétromsavas kobaltoldat, 
kettőd kénsavas káli, sósav, (lég-) salétromsav (c kettő vegytiszta 
legyen); kénsav, phosphorsav, aramon, sóskasavas aramon, kálilúg, 
szénsavas káli, phosphorsavas nátron, vizüvegoldat, chlormész, 
eczetsavas ólom, alkohol, aether, vasvitriol, tiszta gypsz,salétromsa
vas baryt, salétromsavas ezüst, kurkuma, kék és veres lakmuszpapír, 
ónlemez (stanniol), vaspor, fényes vasrúd (kötó-tú) sat.

TÁBLÁK AZ ÁSVÁNYOK MEGHATÁROZÁSÁRA.

Legelső, a mire tekintünk az ásvány meghatározá
sánál, az : van-e fémfénye, vagy nincs? — c szerint az I. 
vagy a II. táblában keressük.

I.
ÁSVÁNYOK FÉMFÉNYEI.

Azok közül, a melyek nem egészen fémfényúek, csak olyanok 
vannak ezen osztályba véve, a melyek, egyszersmind nem-átlát- 

■ szók : Wolfram, Chromit sat.

A fémfényü ásványok 3 osztályt képeznek.
A. Kiváló physikai tulajdonságoknál fogva köny- 

nyen megismerhetők.
B. F. e. könnyen megolvadnak vagy elillanak.
C. Nehezen vagy épen nem olvadnak meg. (103).

A. Kiváló physikai tulajdonságaiknál fogva 
könnyen megismerhetők és kalapácsosai le
mezzé verhetők.

Termés Ezüst, Salétromsavban könnyen felolvad, az oldat
ból sósav fehér sajtos állományban lecsapja, mely a légen hamar ké
kes szürke lesz. 153.

Termés Arany és Elektrum Ag-f-xAu. Csak sósav és salé
tromsav keverékében (ki/ályvizben) olvad fel tisztán, vagy chlor- 
ezüst-képződóö mellett. 151. (144.)

T. Réz. 153. (136,140). - T. Ólom. K : 1,5. 154. (135,141).
T. Platina és Palladinm. F. e. egyik sem olvad. Platina 

csak királyvizben, a Palladium salétromsavban is, de könnyebben
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királyvízben felolvad. A platinaoldatban szénsavas káli sárga, tul- 
mennyiségben fel nem olvadó, a palládiuméban barnás, túlmennyi- 
ségben felolvadó csapadékot ad. löl. 152. (144.)

T. Vas. F. e. nem olvad, sósavban könnyen felolvad. 154.
Argentit AgS. 164. — Pefzit Ag Fe. 166;
T. Higany. Csöpes folyadék. 152.
A többi fémfényü ásvány a B vagy C osztályba 

tartozik.

B. F. c. megolvadnak 1 — 5 (103.), vagy köny- 
nyen elillannak. (1—6 csoport). (134 1. 136. §.).

1. Csoport. — F c. szénen erős arsenszagot lo- 
csátnak. (135).

Termes Arsen. 157. (135.)
Binnit 2PbS, AsS3; néha 3PbS, 2AsS3. F. e. szénen pörköl

ten, szódával ólomszemet ad. Aczélszürke. Karcza vereses barna. 
Svájcz (Binnthal, Wallis) dolomitban. K : 3. T : 5,4. Rhombos 
Oszlopok.

Tennantit (arsenes Fakóércz)4(Fc,Zn)S,(As,Sb)S3+2[4Cu2S. 
(As,Sb)S3J 183. — Polybasit 9(Ag,Cu2)S, (Sb,As)S3. 183. — Do- 
nieykit CucAs. 164. — Szénen olvasztva és sósavval megcsöp- 
pentve (136.) a lángot kékre festik. A salétromsavas oldatban fölös 
ammon lazurkék folyadékot képez; a Polybasit salétromsavas olda
tában sósav erős AgCl csapadékot ad, a más kettőében vagy épen 
nem, vagy csak jelentéktelent. — Tennantit porából kálioldat AsS3 
(vagy SbS3 is) húz ki, mely, ha sósavat adunk az oldathoz, czitrom- 
sárga (vagy veres sárga) gomolyokban esik ki. Domeykitnél ez nem 
történik. Tennantit aczélszürke. K : 3,5. — Polybasit vasfekete, 
K : 2,5. — Domeykit ezüstfehér, sárgába játszó. K : 3,5.

Figyelhetünk a Stephanitra is, mert olykor tartalmaz arsent.

Smaltin (Speiskobalt) CoAs 171. Cobaltin (Glanzkobalt) 
Co(As+2S) 172. (140). Törne salétromsav felolvasztja AsO3 kivá
lás mellett; az oldat rendesen rózsaszínű, és fölös vízüvegoldattal 
kék csapadékot ad. BaCl a Cobaltin föleresztett savas oldatában 
erős— a Smaltiriéban semmi vagy csekély fehér üledéket(BaO,SO3) 
ad. A Cobaltinhoz hasonlít a Gláukodot 175, s csak a krystályzat 
által különböztethető meg, ez rhombos.

Figyelhetünk a kővetkezőkre és a Termésbizmutra. a melyhez oly
kor lehetnek kobaltérczek keveredve. Ennek törne salétromsava? oldata vízzel 
fehér csapadékot ad, s ezáltal könnyen megkülönböztethető.

Nickelin Ni’As 169. — Cloanthit NiAs 171. — GersdoríTit 
Ni(S-f-As)2 172. Salétromsavval almazöld oldatot adnak. Ha eliez 
chlormészoldatot teszünk, mig csapadék kezd támadni, s aztán am- 
mont öntünk hozzá fölösen, zaphirkék folyadékot kapunk. Kálilug és 
vízüvegoldat e folyadékban zöldes csapadékot adnak. BaCl Gers- 
dorffit oldatában erős, a más kettőében semmi vagy csekély üledéket 
idéz elő. F. e. rendesen mutatnak kobalthatást. Nickelin színe vi- 
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lágos rézveres, Cloanthité ónfehér, G világos ólomszürke, az ónfe- 
hért megközelítő.

Hasonlítandó az Ulmannit
Arsenopyrit Fe(As+S)2, 174. — Lcukopyrit FeAsa 173. — 

Az A vaspróbával erősen ad kénmájt, a L nem vagy alig.
Néha a Termésbizmut- s antinionban s némely fémfénnyel bíró Prous- 

titban is van kevés arsen.

2. Csoport. — F, e. szénen vagy nyílt üvegcsőben 
hevítve erős retekszagot (selen) árasztanak, (135, 2),

(A 3 csoport is hasonlítandó).
Tiemaiinit HgSe és Lerbachit (3Pb-}-Hg)Se. Lombikban 

szódával higanyt adnak (336 lap 4.). Lerbachit szénen ólomszemet ad, 
a T nem. Mind a kettő könnyen elillan, T a mint megolvad, aLinár 
a megolvadás előtt. T aczél — sötétólomszürke, L ólomszürke.

Clausthalit PbSel66. F. e. elillan legnagyobbrészt, meg sem 
olvad, s a szenet előbb fémes szürkén, aztán fehéren s zöldessárgán 
lepi be. Szódával ólmot ad, de nehezen. Salétromsavas oldatát kén
sav fehéren csapja le. Törne kénsavval hevítve lombikban míg a sav 
elillanni kezd, ez szép zöld lesz, s vízzel szép veres csapadékot vagy 
ilyen zavarékot (selen) ad. Ólomszürke.

Naiiniannit AgSe 16G. F. e. könnyen olvad, a küllángban 
nyugodtan, beiben habzással, s boraxxal tiszta ezüstszemet ad. Törne 
salétromsavban felolvasztva, sósavval erős AgCI üledék. Vasfekete.

Berzelianit Cu2Sc 166. — Raphanosmit (Pb-(-Cu)Se. — 
Eukairit (Cu2-J-Ag)Se 166. Szénen fémszemmé olvadnak, mely só
savval megcsöppentve a lángot kékre festi (136). Törne salétromsav
ban felolvadnak, s az oldatot fölös ammon lazurkékre változtatja. 
Euk : sósavval erős AgCI csapadékot ad; Raph : kénsavval erős 
PbO,SO3 csapadékot; Berz : egyik savval sem. A Berz : ezüstfehér, 
a R és E ólomszürke.

3. Csoport.— F, e, szénen fehéres verődéket adnak, 
mely a szinitő lángot zöldre vagy zöldes kékre festi (13 5), Kis 
lombikban sok törne kénsavval kissé melegítve, a savat bí
bor vagy jáczintpirosra festi, a mely szín elenyészik, ha 
vizet teszünk hozzá, egyszersmind egy feketés szürke üledék 
(Tellur) is képződvén.

Ha ezen üledéket szűrőn összegyűjtjük és szárítjuk,a törne 
kénsavat a melegítés kezdetén biborveresre festi; de folytatván a 
melegítést, a szín elenyészik. Szénen f. e. a legtöbb telluvegy egy 
kevés retekszagot áraszt (Selen).

A tellurás vány okát szín szerint két csoportba oszt
hatjuk :

a) Ónfehérck vagy ezüstfehérek :
Termes Tellur. F. e. könnyen olvad, egészen elillan, erősen 

füstöl, s zöldes lánggal ég.Salétromsavban felolvad maradék nélkül;
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az oldat kálival fehér üledéket ad, mely annak túlságában legna
gyobbrészt felolvad. Sósav és kénsav nem idéznek elő észrevehető 
csapadékot. 156.

Petrát AgTc, és Altait PbTe. Salétromsavban felolvadnak 
maradék nélkül. Az oldatban salétromsav túlsága mellett kénsav 
erős csapadékot idéz elő az Altaitnál, semmit a Petzitnél. P ezüst
szemet ad; engedékeny (88), A lágy de nem engedékeny; ón
fehér. 166.

Miillerin (Weisstellur, Sylvanithoz tartozik 175.) Te, Au,Pb, 
Ag. Salétromsavban arany visszahagyásával legnagyobbrészt felol
vad. Az oldatból sósav az ezüstöt, kénsav az ólmot ejti ki. Ezüstfe
hér — sárgaszínbe. Rideg.

A következőkkel is összehasonlitandók.

/9) Ólom- vagy aczélszürkék :
Tetradymit Bi, Te, S. F. e. könnyen megolvad golyóvá, ez 

ezüstfehér s rideg. Salétromsavban kén-kiválás mellett könnyen fel
olvad. Az oldatban kénsav és sósav semmi, káli fehér üledéket idéz 
elő, mely ennek túlságában nem olvad fel. Vékony levelekben kissé 
hajtható. 156.

Sylvanit (Irásércz) Au, Ag, Te. 175. F. e. könnyen megol
vad, s hosszabb fuvás után nyújtható fémszemet ad. Salétromsavban 
tökéletlenül, királyvizben AgCl kiválása mellett olvad fel. Az oldat
ban kénsav nem idéz elő csapadékot.

Nagyágit (Levélércz) Pb, Au, Te, S. 175. F. e. könnyen ol
vad, s hosszabb fuvás után nyújtható fémszemet ad. Király vízben 
könnyen s legnagyobbrészt felolvad, az oldatban kénsav erős csapa
dékot képez (PbO, SO3). Törne kénsavval (143) melegítve nem ve
res folyadékot kapunk, mint előbbieknél, hanem jáczintpirosat vagy 
barnássárgát.

A Bdonit is összehasonlítandó.

4. Csoport. — c. erős anthnonfüstüt bocsátanak.
A füst csaknem szagtalan, vagy kénessav szagú, olykor gyen

gén arsenszagú, ha az ásványokhoz kén- vagy arsenvegyek kevered- 
vék. A szenet eleinte tiszta fehéren lepi be, és a bellángnak semmi 
színt sem kölcsönöz. (135).

Termés Antimon. Antinionit SbS3. Zinkcnit PbS, SbS3. 
Jamcsonit 3PbS, 2SbS3. Bournonit 3(2PbS+Cu2S)SbS3. F. e. el
illannak legnagyobbrészt.

T. Antimon 156. világos színe által különbözik a többitől, 
valamint a f e. azon tulajdonsága által, hogy erős hevítés után ma
gától folytatja az égést, ha a lángból ki is vcszsjük, s oxydja képezte 
tűkkel vonja be magát (135).

. Hasonlítandó T. B izmuth 15G, és Bi z m uthin 1G3.

Antimonit káli iránti viseleté által megkülönböztethető a 
többitől 163.

Zinkcnit, Jamcsonit, Bournonit aczélszürkék. Por-
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alakban kálival tárgyalva szinök nem változik, de a káli azért SbS* 
húz ki, mit sósav’sárgaveres, vagy naracsszínú gomolyokban lecsap. 
— Z és J salétromsavban l’chér porrá oxydálódnak, de se nem olvad 
fel sok, sem színt nem kap a folyadék. Bournonit oldata részben 
égkék, s abban kénsav fehér üledéket ad (PbO,SO3) ; ammon pedig 
túlmennyiségben hozzá adva a folyadékot lazurkékre változtatja 
182. — Z nem hasad; K : 3.5. 179. — J egv irányban jól hasad; 
K : 2,5. 180.

Ezekhez közel állanak vegyi tulajdonságra nézve a szintén 
PbS és SbS3-ból álló : Plumosi t 180, Boulangerit 182, Geok- 
ronit 183, Meneghinit 183, Kilbrikenit, Plagionit 180, me
lyek részben ritkaságok.

Antimonittal kevert némely Galenitra is figyelhetünk itt, 
valamint a Kobellitra 3PbS,Bi2S3,SbS3, a melyben a Bi2S335%. 
Ha a Kobellit porát törne salétromsavval befűzzük, aztán föleresz
tett salétromsavat öntünk hozzá, átszűrjük, és a szüredéket ismét 
befőzzük a jegülésig, akkor a vízben felolvasztás alkalmával fehér 
üledék támad (allyas salétromsavas bismutoxyd); az erről leszúrt 
folyadékban kénsav lecsap kénsavas ólomoxydot.

Diskrasit AgSb; Stephanii 6AgS, SbS3; Polytelit 4(Zn-{- 
Fe)S,SbS’4-2[4(Ag+Cu)S, SbS3 ; Hlyargyrit AgS,SbS3. F. e. szó
dával vagy borax és szódával kalapálható ezüstszemet adnak és sa
létromsavas oldatukban sósav AgCl csapadékot idéz elő. — 1) ezüst
fehér. szódával kénmájt nem ad (141) s kálilúg nem bántja 164; a 
többi ad kénmájt, s kálilúg SbS3 húz ki, mit sósav narancsszínnel 
csap le. A salétromsavas részbeni oldatban a S és M-nál fölös am
mon semmi vagy csak gyengén kék, a P-nél ellenben lazurkék színt 
idéz elő. A S feketés ólomszürke, karcza fekete 184; M vasfekete — 
világos aczélszürke, karcza sötét megyszínú 179; P aczélszürke, vas
fekete, karcza szürkés fekete 183. S és M Kein : 2,5 ; P-é 3,5.

Hasonlítandó: Pyrargyrit és ide tartozik némely ezüstszegény an- 
timontartalmú Tetraödrit.

Spaniolifh (Higanyfákóércz) Cu, Hg, Sb, S. Salétromsavas 
oldatát fölös ammon lazurkékre festi. Szódával higanyt ad (141 
és 336 lap 4) 183.

Wolfsbergif Cu*S, SbS3. F. e. szódával hosszabb fuvás után 
rézszemet ad, s salétromsavas oldatában sósav nem idéz elő üledé
ket. Fölös ammon lazurkékre festi 178.

Ullniannif Ni(S+Sb)2, Brcithauptit NiSb, és Berthierit 
3Fe*S8, 2SbS3 szénen mágneses golyót adnak tartós olvasztás után. 
Br olvadéka sűrű, sósav kevéssé támadja meg, salétromsav könnyen 
s egészen felolvasztja; világos réz veres ibolyába jádzva 169. — U 
olvadéka híg, sósav kevéssé támadja meg, királyvíz kén-kiválás 
mellett felolvasztja *). Ólomszürke — aczélszürkébe jádzva 172. — 
Be hígra olvad, sósav könnyen és egészen felolvasztja hydrothion 
fejlődés mellett; sötét aczélszürke barnába jádzva 179.

♦) Ekét ásvány oldata ammon irányában úgv viseli magát, mint Ki
ékeli n.
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5. Csoport. — F. e. szódával kénmájt adnak}a nél
kül, hogy az eddigi csoportok jelző tulajdonságait mutatták 
volna, A vaspróbával mind adnak kénmájt (336 1. 3.).

Argentit AgS az által, hogy mint az ólom faragható, könnyen 
meg lehet különböztetni a többitől 164.

Alabandin MnS 166 és Hauerit MnS* 171 a következőktől 
különböznek karezok színe által, amannak pora hagymazöld, ezé 
barnaveres; phosphorsav és salétromsav keverékével beíőzve mind 
a kettő szép ibolyaszínű folyadékot ad (336 1. 5).

Cinnabarit HgS 167, színe sokféle lehet, de karcza mindig 
veres. F. e. szódával higanyt ad (141, de még könnyebben 336 1. 4).

Hasonlítandó Proustit, Pyrargyri1181.

Galenit PbS 165. Szódával ólmot ad, törne salétromsav köny- 
nyen felolvasztja kén s PbO,SO3 kiválás mellett. Fölös ainmon ez 
oldatot nem festi lazurkékre; ez utóbbi hatás Cuprophimbit-ra 
Cu*,2Pb)S mutatna 166, mi különben a F. e. a Galenit módjára vi
seli magát.

Cbalkosin Cu2S; Stromeyerit (Cu2,Ag)S, Wittichit 3Cu’S, 
BiS3; Sfannin [2(Fc + Zn)S, SnS2|4-2Cu2S, SnS2; Chalkopyrit 
Cu2S, Fe2S3; Cuban Cu*S, Fc2S3+2FeS; Erubescit 5Cu2S, Fe*Ss; 
Belonif 3Cu2S,'BiS3+2(3PbS, BiS3); Saynit BiS3, 10Ni2S3; Cup- 
rophnnbit (Cu2, 2Pb)S, és Vasnickelkéneg (Ni-|-2Fe)S — salét
romsavval részben felolvadnak, az oldat színe égkék vagy zöld, de 
fölös ammon égkékre vagy lazurkékre festi. Ha az ammonos kék 
folyadékot kénsavval erősen savitjuk, s aztán fényes vasrudacsot 
teszünk bele, erre réz rakódik minnyájánál, kivéve a Saynit és 
Vasnic kel kén eget (ha csak Chalkopyrit nincs ezekhez keve
redve).

A Chalkopyrit 177 és Cuban 177 sárgarézszínű, ez 
utóbbi Hexaëder irányban hasad, amaz nem; az Erubescit fris 
törlapon rézveres sárgába hajolva 165, a Vas nick el k énegé 
tombakbarna 166. Ezen négy ásvány a f. e. golyóvá olvad, mely 
rideg, aczélszürke, és a mágnes által vonzatik. A Vasnickelkéneg 
már közvetlenül hat a mágnesre.

A többiek szürkék, s a következő módon ismerhetők fel : •
a) Witti chit 185, Saynit és Belonit-nál a telített salé

tromsavas oldatban víz fehér üledéket idéz elő (144). B savas oldatá
ban kénsav lecsap PbO,SO3, a más kettőnél nem. W f. e. szódával 
rezet ad (141). S szürke nickeltartalmú (144) erősen mágneses 
gólyót.

b) C u prop lumbi t-nál a telitett salétromsavas oldat vízzel 
ném ád üledéket, de kénsav igenis (PbO,SO3) 166.

c) Stromeyérit-nél a salétromsavas oldatban sem víz sem 
kénsav nem idéz elő üledéket, csak sósav (AgCl) 170.

d) Chalkosin és Stannin-nál az oldatban az említett há
rom kémszer semmi vagy igen csekély üledéket idéz elő. (Hason
lítandó a Tetraödrit). Cli f. e. már magában is ad hosszas fuvás 
után nyújtható fémszemet; salétromsavban kén-kiválással felolvad
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Feketés ólomszürke — aczélszürke 169. Sí magában nem ad nyújt
ható fémszemet; salétromsav kén és ónéleg-kiválás mellett olvasztja 
fel. Aczélszürke — sárgarézbe hajló 178.

Millerit NiS; Linnéit Co2S3; Pyrit FeS2; Pyrrhotin 5FeS, 
Fe2S’ és Sternbergit S, Ag, Fe. — F. e. golyóvá olvadnak, ez hat 
a 'mágnestűre, de sósavval megcsöppentve észrevehető színt nem 
kölcsönöz a lángnak (136). A salétromsavban részben felolvadnak, 
de az oldat nem égkék. — La boraxgyöngyöt kékre festi. Salét
romsavban könnyen s egészen felolvad, az oldat rózsaszínű, s 
benne BaCl fehér csapadékot képez. Ónfehér — világos aczélszürke 
177. — S a f. e. részben színezüstöt ad; salétromsavban részben fel
olvad, s az oldatban sósav erős AgCl üledéket ad (143); sötét 
tombakbarna 178.

Pyrit és Pyrrhotin, f. e. csak kén és vas-hatást, mutatnak. 
Pyrit *) ' a megolvasztás előtt nem hat a mágnestűre ; sósav alig 
hat reá 170. — Pyrrhotin már természetes állapotában is izgatja a 
mágnestűt; sósavban legnagyobb részt felolvad hydrothion-fejlődés 
mellett; vercses bronzsárga, rendesen tombakbarnára futtatva 168. 
— Millerit-et a salétromsav nem bántja; király víz felolvasztja, 
az oldat zöldes, s abban káli zöldes csapadékot idéz elő ; vercses 
sárga, eddig csak tű-alakban ismeretes 168.

Bizmuthin BiS2 f. e. a bellángban megolvad forrás és fecs- 
csenéssel, bizmuthgólyót ad, s a* szenet sárgásán lepi be (135). Salét
romsavban felolvad kén-kiválás mellett, s az oldatban víz fehér 
üledéket képez (144). Világos ólomszürke — aczélszürkébc hajló 163.

Hasonlítandó : T érmés biz muth.

6. Csoport. — Még hátra vannak,
Amalgam Ag, Hg f. e. lombikban higanyt ad forrás és fecs- 

csenés mellett, s felduzzadt ezüsttömeg marad vissza. Salétromsav
ban könnyen felolvad 152. . %

Termés-Bismut f. e. könnyen olvad, de a lángból kivéve nem 
folytatódik az égés, hosszabb fuvás után elillan, s verődéket képez 
(135), mely eleinte fehér, aztán részben narancsszínű vagy sárga, do 
a kihűlés után a szín valamennyire meghalaványul. Üvegcsőben 
csaknem semmi füstöt sem ad, de a fém körülveszi magát megolya- 
dott oxydjával, mely sötétbarna melegen s sárga lesz kihűlvén. Ez
által különbözik a T. Antimon és Tellurtól. Salétromsavban köny- 
nyen felolvad, sok víz fehér üledéket idéz elő benne (144) 156.

Hämatit Fc2O3 nehezen olvad, a bellángban mágneses lesz, 
karcza megypiros 197.

Magnetit FeO, Fe2O3 olvadása legtöbbnyire 5 fölött, már 
magában erősen hat a mágnestűre, ez által és fekete karcza által 
könnyen megismerhető 190.

’ Wolí’ram (Mn, Fe)O, WO’ olvadási foka 3 s egy szürke,

♦) Pyrit és Markasit anyagra nézve azonosak lévén, csak krystá- 
Jyodott példányokban különböztethetők meg 173. Salétromsav mind a kettőt 
vegybontja.



B. G. Csoport. C. 1. Csoport. 345
gyakran krystályos golyót ad. Phosphorsavval erősen befőzve szép 
kék szörpöt ad, melynek színe a kihűlés alatt különösen tűnik elő. 
Vízzel föleresztve előbb veresessárga, aztán színtelen folyadékot 
kapunk. Vasport és kevés kénsavat adva hozzá, rázás közben fokon
ként zaphirkék lesz. Sok vízzel hígítva néhány perez múlva a kék 
színt ismét elveszti. — Ha a phosphorsavval kapott kék szörphöz 
kevés salétromsavat adunk, ibolyaszínt vesz fel (mangánhatás). (336).

Samarskit D2O3 *), (Fe,Y)O,U2O3. Félfémfény. Olvad 4—5 
aczélszürke tömeggé. Kálihydráttal ezüsttégelyben megolvasztva, 
vízzel kilúgozva és átszűrve, zöld oldatot kapunk, mely sósavval 
közönbítve fehéres üledéket ad. Ha ezt elég füstölgő sósavval és 
staniollal néhány perczig főzzük, és aztán hasonló térfogatnyi víz
zel hígítjuk, tiszta zaphirkék oldatot kapunk (diansáv). — Fekete; 
karcza sötét veresbarna.

Fekete Kovaiiiangán 3MnÖ,SiO34-3HO f. e. megolvad duz
zadással, s lombikban sok vizet ad. Boraxot amethystveresre festi. 
(140). Sósav felolvasztja kovasav-kiválás mellett, de nem lesz ko
csonyás. Ólomszürke — vasfekete.

Psiloinelan némely féleségeiben (nehezen) olvad, boraxxal 
erős mangánhatás (140); törne sósavval chlort fejleszt. Sötét kékes
szürke; aniorph 205.

Licvrit 238, és Allanit 223 néha fémfényüek; sósavval töké
letesen kocsonyásodnak. F. e. mind a kettő könnyen olvad, A erő
sen, L csak keveset duzzad fel.

Plattnerit PbO2 fémfényes gyémántfény, vasfekete; karcza 
barna; f. e. könnyen ad ólmot (141).

Cuprit Cu2O némely válfaja is bír fémesbe húzódó szürke 
színnel; azt könnyű rézzé sziníteni (141) 189.

C. Ncm-olvaszthatók, vagy olvadási fokuk 
5 fölött. (1—3 csoport). (103).

1. Csoport» — F. e. a bőraxgyöngyöt, igen kis 
mennyiségben téve hozzá, a küllángban amethystszlnre 
festik (140).

Az ide tartozó mangánvegyek törne 'sósavval chlorfejlődés 
mellett könnyebben vagy nehezebben felolvadnak. Porukat phos
phorsavval szörpsürűségre befőzve szép ibolyaszínfolyadékot ka
punk, mely azonban elveszti a színt, ha vízzel föleresztve néhány 
vasvitriol-krystálylyal összerázzuk. (336. 5.)

A köv. osztályból Franklinit hasonlítandó, az már magában hat a 
mágnestűre jelentékenyen.

G'rednerit 3CuO, 2Mn’O3 sósavval megcsöppentve a lángot 
kékre festi (13G). Sósavas oldatában fölös ammon üledéket és lazur- 
kék folyadékot idéz elő, mi a következőknél nem történik 201.

*) Azelőtt ez alniobsavnak tartatott Nb2Os, de az keverék volt, melyből 
a diánsav kiválasztatott.
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Braunit Mn2O3. .Sötét barnásfekete. Karcza fekete, kissé bar
nába hajló. K : 6 —7. F. e. lombikban vizet nem ad vagy csak nyo
mát 194.

Hausmannit MnO, Mn2O3. Barnásfekete. Karcza gesztenye
barna, veresesbarna. K : 5 — 7. Vizet nem ad 194.

Manganit Mn-O2, IIO. Aczélszürke — vasfekete. Karcza 
sötét veresesbarna. K : 3 — 4. F. e. vizet ad 203.

Psilonirlan Mn?O3,MnO2, (Ba,K)O. Kékes - szürkésfekete, 
feketésszürkc. Karcza barnásfekete, fekete. K : 5—7. F. e. vizet ad. 
A legtöbb féleség sósavas oldatában kénsav erős BaO.SO3 üledéket 
ad 205.

Pyrolnsit (Polianit 204) MnO2. Vasfekete — aczélszürke. 
Karcza fekete. K : 2—3. F. e. semmi vagy csak nyomát adja víz
nek 201.

2. Csoport. — F. e. szénen a bellángban izzítva, hat
nak a mágnestűre, vagy már magokban is.

Hämatit Fe2O3 a következőktől színe és karcza által külön
bözik 197. Sósavban felolvad lassan.

Franklinit (MnFeZn)O, (Fe Mn)2O3 191, és Magnetit FeO, 
Fe2O3 már magukban hatnak mágnestűre. Törne sósavban felolvad
nak lassan, s ekkor F fejleszt chlort, M nem. F ha porát phosphor- 
savval befózzük, szép ibolyaszínű folyadékot ad, Hl nem (33G 1. 5). 
Szinokre nézve egyezhetnek, de a karcza nézve eltérnek, F-é veres
barna, Hl-é fekete 19<>. (Hasonlítandó a következő Ilmenit).

Ilmenit (Fe Ti)2O3 (Titánvas, Mcnakan, Hystatit, Kibdelo- 
phan, Iserin sat.) hat a mágnesre, de különbözik annyiban, hogy 
finom poralakban tömé sósavval főzve, átszűrve, s a szüretet stan- 
niollal főzve fokonként szép kékre vagy ibolyára színesedő folyadé
kot kapunk (143). Karcza fekete 199.

Figyelni kell némely Rutil és Arkansitra is, minthogy gyakran tartal
maznak Tiiánvasat, és delejesek; sósav alig hat reójok.

Liinonit némely féleségében fémfénybe hajlik, de karcza ál
tal megkülönböztethető az előbbiektől 204.

Sphalerit is, ha vastartalmú, bírhat fémfenynyel, de ez az ál
tal ismerhető fel, hogy sósavval hytrothiont ad 167.

A következő osztály is összehasonlítandó.

3. Csoport. — Az előbb eniekliez csatlakoznak :
Cliromit (FeMg)O, (CrAl)*O3, némely félesége hat a mág

nesre, más nem. Sósav csak kevéssé hat reá ; phosphorsavval befőzve 
smaragdzöld folyadékot ad; némelyikben mangán van, ez ibolyaszínt 
vesz fel; de ha vasvitriol-krystálykákkal rázzuk, ezen szín (a man
gáné) elenyészik, mig a zöld (a chromo.xydé) előtűnik 191.
Q . .. ^ölybdenitMoS2, és Graphif C, mind a kettő lágy. K 1,5. 
Szinök különböző, és karezok. Hl vegyhatása 176 egészen más mint 
a G-é 161, némely félesége ennek is eldurran salétrommal, de a víz
zel tárgyalt maradék hatása alkáli«, és sósavval pezseg. Ezen kivül
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a M szódával kénmáj t ad, (> nem. M tömé salétromsavval befűzve 
fehér anyagot ad, mely kálival főzve részben felolvad; ezen oldat 
sósavval savítottan s vízzel meglehetősen higítottan stanniollal ke
verve szép kék lesz (143). A G-nál ez nem történik. Végre a M 
zinklemez csipeszbe fogva s rézvitriolba mártva csak lassan húzó
dik be rézzel, a Graphit csaknem azonnal.

Arkaiisit (Brookit) TiO8 200, Perowskit CaO.TiO2 262 és 
némely fémfényû Rutil 193. Finom poralakban kálihvdráttal ösz- 
szeolvasztva és aztán sósavval tárgyalva, az oldat staniollal főzve 
fokonként kékszínt vesz fel, a mely ibolya- vagy rózsaszínbe megy 
át, ha kevés vízzel fólercsztjük, de egészen színtelen nem lesz 
(143) ; különböznek krystályzatok által.

Iridosmin (Newjanskit cs Sisserskit) ír, Os, V. lőő. F. e. 
nem változik, sem boraxban sem phosphorsóban. Király vízben nem 
olvad. Zinkfogóval rézvitriolba mártva azonnal behúzódik rézzel. 
Newj : T : 19,4; Sisserskité 21,2. Ónfehér — ólomszürke. K : 7.

Tanfalit és Niobit (Mn,Fe)O, (Ta,Nb)2O3, WO8, SnO2 264, 
265 és Yttertantal *) 3(Ca,Y,Fe)O, Ta2O3, WO3. 266. Savak alig 
hatnak reá. F. e. a Tant, és Niobit magokban nem változnak, az 
Yttert. ellenben azonnal sárgás vagy fehér lesz.

Ha a Tantalit (kimitoi) és Niobit (bajorhoni) porát káli- 
hydráttal összeolvasztjuk ezüsttégelyben,- vízzel kilúgozzuk és át
szűrjük, az oldatban sósav üledéket (fémsav) képez, mely, főieresz
tett kénsavval forrásig hevítve, fehér lesz; a Niobit üledéke a forró 
oldatban zink hozzátétele után sötét, smaltakék színt vesz fel, és 
azt víz hozzáadása után is elég soká megtartja, — ellenben a 
Tantalit üledéke halaványabb, és víz által a szín hamar el
enyészik.

Dianit D2O3,(Fe,Mn)O sat. hasonlít a Niobithóz;' különbö
zik annyiban, hogy ha a fönebbi üledéket elegendő mennyiségű 
füstölgő sósavval és staniollal főzzük néhány perczig s aztán ha
sonló térfogatnyi vizet adunk hozzá : a diansav ez alatt zaphirkék 
tiszta folyadékká felolvad, míg a Niobit és Tantalit sava nem ol
vad fel, és a folyadék színtelenül megy át. Ezen ásványok színe 
vasfeketc; az Yttertantal pora szürkés, a Dianité szürkésfekete, 
a Niobitc barnásfekete, a Tantalité barna. A Dianit (taminelai) 
T : 5,5 ; a Tantalité 7,4.

Hasonlítandó :Polykras és Aeschinit.

Uranin (Nasturan). 192. Salétromsavban legnagyobbrészt 
felolvad sárga folyadékká, melyben ammon kénsárga üledéket idéz 
elő. Phosphorsavval befőzve smaragdzöld oldatot ad.;

*) Vegyre nézve közel áll a Fergusonit — G(Y,Ce)Q, Ta2O3. 263 lap. 
Az Yttertantal valószínűleg több fajt képez; némelyik nem fémfényú.
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II.

ÁSVÁNYOK FÉMFÉNY NÉLKÜL.
Ezeket is 3 osztályba sorozhatni :

A. A f. c. elillannak vagy elégnek.
B. f. e. megolvadnak 1—5, és nem illannak 

el, vagy csak részben. (103).
C. Nem olvadnak meg, vagy az olvadási fokuk 

5 fölött van.

A. A f. e. könnyen elillannak vagy elégnek.
Kén 157 elégésé által jellemezve van.
Rcalgár AsS 161, és Auripigment AsS3 162, könnyen meg

olvadnak s elillannak erős arsenfústtel. Kálilúgban felolvadnak, s 
az oldatból sósav czitromsárga gomolyokat csap le. Egymástól 
színbep különböznek. (§. 109. 108 1.)

Arsenit AsO3 206. Lombikban fellengül kristályosán.
Valentinit SbO3 (Senarmontit) 206, Kermcsit SbO3-f-2SbS3 

207. Könnyen olvadnak s a szenet fehéren lepik be. Vízben nem 
olvadnak fel. V sósavban könnyen s gázfejlódés nélkül olvad fel, 
K legnagyobbrészt felolvad, de hydrothion-fej lódés mellett. V pora 
kálival leöntve nem változtatja színét, K-é hamar okkersárga lesz. 
V fehér; K megvpiros.

SzaIniiakNH3,HCl 186 és Maskagnin NII3,SO3+2IIO 276. 
F. e. elillannak erős füsttel, S megolvadás nélkül, M könnyen ol
vad és habzik. Vízben könnyen olvadnak; S oldatában BaCl semmi, 
M-ében erős BaO,SO3 üledéket ad. Kálival mind a kettő ammont 
fejleszt; mind a kettő fehér.

Cinnabarit HgS 167 és Kalomel HgCl 185. Szódával ke
verve lombikban higanyt adnak, de még jobban vasporral (336 1. 4). 
Szinök által különböznek, de még inkább az által, hogy a C po
rát egyszerű savak és kálilúg észrevehetőig nem változtatják, mig 
a K -ét káli azonnal megfeketíti.

Cotunnit PbCl, részben elillan, a szenet zöldessárgán lepi 
be s szódával ólmot ad. 187.

Kőszenek 159. Lombikban vagy fedett platinatégelybcn 
erősen izzítva kókot adnak, mi zinkcsipcszbe fogva rézvitriol-ol- 
datban fémrézzel húzódik be (108 1.109. §.).

A kőszenek legfontosabb fajai : íwí Anthracit, a tulajdonképi 
Kőszén és a Barnaszén. A Kőszénhez vagy Feketeszénhez hasonlít 
az Asphalt. Ezek megkülönböztetésére a következő ismejelek szol
gálnak :

Az Anthracit gyertyalángnál nem gyúl meg; lombikban 
kevés vízen kivül semmi vagy csak igen kevés kátrány-lcpct ad.
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A £ e. lassanként elég, de nem olvad meg. Kevés hamut hagy 
vissza. Káliluggal főzve, ezt nem festi meg.

A Kőszén, Barnaszén és az Asphaltia gyertyaláng
nál meggyuladnak, és kozmás szagot árasztva égnek. A f. e. lom
bikban hevítve barnás és barnasárgás kátránycseppeket adnak.

A Kőszén és az Asp halta kálilugot vagy nem vagy csak 
gyengén sárgára festik. Ha porukat aetherrel főzzük (lombikban, 
ezt forró vízbe állítván), az Asphalt borvercsre — barnaveresre 
festi; a Kőszén épen nem vagy csak kissé sárgára. Az Asphalt 
olvad és pedig észrevehetőig könnyebben mint a legtöbb olvaszt
ható Kőszén; a gyertyalánghoz értetve lefoly mint a pecsétviasz.

A Barnaszén a többitől megkülönböztethető az által, hogy 
a kálilugot, ha vele főzzük, barnára festi.

A Kőszén a gyertyalángnál, sőt a f. e. izzítva, ha a láng
ból kiveszszük, hamar kialszanak, mig a Barnaszén egy kis ideig 
még ég.

B. A f. e. megolvadnak, 1—5 (103), és vagy 
nem, vagy csak részben illannak el.

a) és b) csoport; miszerint szódával szénen fém
szemet, adnak vagy nem.

a) F. e. szénen szódával féniszeiiiet, vagy egy a 
mágnestűre ható gyöngyöt adnak *).

Feloszlik 6 pontra.
1. F. e. megelőző pörkölés után szódával ezüstszemet 

adnak.
Az ezüstszemet tanácsos még egyszer megolvasztani borax- 

xal, igy egészen tiszta és nyújtható lesz.
Pyrnrgyrit 3AgS,SbS3 181 és Proustlt 3AgS,AsS3 181 a 

következőktől 'megkülönböztethetők az által, hogy karezuk piros. 
F. e. Pyr. a szenet antimonfiisttel lepi be, Pr. arsenszagot fej
leszt. Poruk káliluggal főzve azonnal fekete lesz s tartósan főzve 
vcgybomlást- is szenved. A sósavval közönbített folyadékból Py- 
rargyritnál narancsszínű SbS3, a Proustitnál czitromsárga AsS3 csa
padék válik ki. A Proustithoz hasonlít a Xanthokoii 8AgS,AsS*+ 
2(3AgS,AsS3) 185, de narancssárga színe és karcza által könnyen 
megkülönböztethető.

Hasonlítandó a Myargyrit.

Kerargyrit AgCl.187 és Jodargyrit AgJ 1S7, F. e. szénen 
igen könnyen olvadnak és színűinek. J zinklemczrc téve s csöpp 
vízzel nedvesítve azonnal fekete lesz; ha e csöppet hígított ke- 
ményitőpépben mossuk és egy csöpp salétromsavat adunk hozzá, 
szép kék szín áll elő. A kémlet parányi szálkája elegendő e ki-

♦) Mindazon nemfemfényu ásványok, a melyek a f. e. szénen arsensza
got fejlesztenek, ide tartoznak, kivéve az egy Pharmakolitnot.
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sérletre; K ezt nem mutatja. Salétromsavban egyik sem olvad fel; 
színük gyöngyszürke, kékes, barnás sat. Faraghatok.

Selbit AgO.CO2 salétromsavban pezsegve könnyen felolvad. 
Hamuszínű, feketébe hajolva; karcza fémfényű.

/
2. F c. szénen szódával ólomszemet adnak (140).
Az ide tartozó ólomvegyek salétromsavban felolvadnak. Az 

oldatból zink ólmot ejt ki, és kénsav erős fehér üledéket PbO,SO3 
idéz elő.

Kálihíggal főzve olyan oldatot kapunk, melyben chromsavas 
káli vagy közvetlenül, vagy eczetsav hozzátétetele után narancs
színű vagy sárga üledéket idéz elő.

Mimctcsit PbCl-f-3(3PbO,AsO5) 286. F. e. szénen színül erős 
arseníust - terjesztés mellett. Csipeszben a küllángban olvasztva 
némely félesége úgy krystályodik mint a Pyromorphit. Sárgászöld, 
barnás. Közel áll hozzá a

Hedyphan PbC14-3[3(Pb,Ca)O, (As,P)O5J 286. F. e. szénen • 
magában színül részben, részben pedig fehér salakot ad, mely ma
gában megolvasztva krystályodik.

Pyroinorphyt PbCl+3(3PbO,POa) 285. F. c. szénen magá
ban nem sziliül és megolvad egy gyöngygyé, mely a kihűlés alatt 
tisztán krvstályodik. Zöld több árnyalatban, barna, fehér is.

Minium PbaO* 201, Krokoit PbO,CrO3267. Phönicit 3PbO, 
2CrO3 267 és Dechenit-VO3,AsO3, Pb,Zn)O 267 veresek. K, P és D 
a boraxgyöngyöt, kis mennyiséget olvasztván föl benne, smaragd
zöldre festik , mi azonban a Dechenitnél a küllángban fokonkint 
világos olajzöld, aztán sárga, végre egészen halavány lesz. Sósav
ban PbCl kiválás mellett felolvadnak, ha a sav elegendő mennyi
ségben vétetik s elég soká főzzük ; az oldat smaragdzöld, mely 
alkohol-hozzáadás után tömítve, s a kiváló PbCl-ról leöntve, ha 
vizet adunk hozzá, a D-nél égkék lesz, a többinél zöld marad. — 
K phosphorsavval felolvad, az oldat eleinte veressárga, tömítve 
smaragdzöld lesz, de vízzel föleresztve megtartja színét; D ha
sonló módon tárgyalva nem zöld, hanem mindjárt sárgás oldatot 
ad. M boraxxal sárga gyöngyöt ad, mely kihűlve színét elveszti; 
sósavnak nem kölcsönöz színt. K és D karcza narancssárga, P-é 
téglaveres.

Linarit PbO,SO34-CuO,HO 281 kék szene által eléggé van 
jellemezve. — Salétromsavban melegítve csakhamar elveszti lazur- 
kék színét, és kénsavasólomoxvd válik ki.

Cerussit PbO.CO2 309/Lanarkit PbO(CO2 + SO3) 274 és 
Phosgenit IJbCl+PbO/3O2 315, salétromsavban pezsgéssel felol
vadnak, a Lanarkit nem egészen. P oldatában AgO,NO6 lecsapja a 
chlort (AgCl) ; L oldatában BaO, NO6 a kénsavat (BaO,SO3); C 
egyikkel sem ad csapadékot. — Leadhillit 3(PbO,CO2)+PbO,SO3 
273, hasonlít a Lanarkithoz.

Mcndipit PbCl,2PbO 201. Salétromsavban pezsgés nélkül 
könnyen felolvad, az oldat salétromsavas ezüsttel erős AgCl csapa
dékot ad (142). Hasonló hatást mutat a Matlockit Pb,CI,PbO 201.
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Anglesit PbO,SO3 272. Salétromsavban nehezen olvad fel. 
Szénen szódával kénmájt ad s ólmot.

Wiillcnit PbO,MoO3 263. Törne phosphorsavval főzve, hal
ványzöld oldatot ad, a mely 4-szeres térfogatnyi vízzel föleresztve 
olykor megzavarodik. Ha e folyadékot kevés vasporral rázzuk, kék 
lesz; többel olajzöld (a közönséges hőfoknál). Ha porát porczel- 
láncsészébcn törne kénsavval melegítjük, s alkoholt öntünk reá, a 
kihűlés alatt a csésze szélein a folyadék szép lazurkék színt vesz fel.

Stolzit (Scheeletin) PbO,WO3 263. Phosphorsavval tárgyalva 
mint az előbbi, a hígításnál a folyadék nem zavarodik meg; vas
porral a föleresztett oldat csak melegítve lesz igen szép kék, s e 
szín több vas által sem szenved változást. Kénsav czitromsárgára 
festi porát. A sav nem kap színt (143).

Vauquelinit 3(CuPb)O,2CrO3267;Vanadinit 3PbO,VO3ke
vés PbCl 268; és Eusynchit PbO,VO3 267. F.e.a boraxot smaragd
zöldre festik a bellángban, mely a Vauquelinitnál zöld marad a kül- 
lángban is, inig a más kettőnél megsárgul. Salétromsavban felolvad
nak : a Vauq. oldata zöld, a más kettőé sárga vagy színtelen. A Vauq. 
és Eus. oldata salétroms. ezüsttel nem ad üledéket, a Vanadinité 
sárgát, vagy megzavarodik. Törne sósavval alkohol hozzáadása mel
lett mind a 3 smaragdzöld oldatot ad, mely a chlorólom kivá
lasztása végett befőzve s aztán ismét vízzel felöntve égkék lesz 
a Vanadinit és Eusynchitnél, a Vauquelinitnél zöld marad.

Hasonlítandó : Ólommézga.

3. Sósavval megcsöppentve, a forraszcsö-lángot szép 
kékre festik (136), és salétromsavval égkék vagy pedig 
zöld oldatot adnak, a mely ammon fölösleggel lazúrkékre 
változik.

Az ide tartozó rézvegyek kálival főzve legnagyobbrésztvegv- 
bomlást szenvednek oly módon, hogy savjok a kálival egyesül.

I. F. c. erős arsenszagot fejlesztenek.
Magokban fúva a legtöbben fehér rideg arsenrézszemet 

adnak.
Olivenit 4CuO,(As,P)O44“HO 292. F. e.'a csipeszben ol

vasztva a kihűlés alatt fekete sugaros tömeggé merevedik, .mely
nek felületét oszlopos krystályok hálózzák be. Lombikban kevés 
vizet ad.

Tivolit 5CuO,AsOJ4-10HO+CaO,CO2 295, és Chalkophyl- 
lit 8CuO,AsO44-23HO 296. F. e. pattogzanak ; lombikban sok vizet 
adnak. Ammonban felolvadnak, vh egészen, T nem agészen, CaO, 
CO* visszamaradván. Mind a kettő igen jól’hasad egy irányban.

Lirokonit CuO,Al2O3,AsO\ PO*,HO 297. F. c. nem pattog- 
zik és kissé melegítve szép sinaltakék színt vesz fel. Ammonban 
fehér gomolyok visszamaradásával felolvad. Vize sok, izzítás által 
22% veszt.

Euchroit 4CuO, AsO5 +7H0 293, és Erinit öCuO,AsO*-|-
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2H0 295. Legjellemzőbb a különbség vízben (135) : amaz 18,5o/o 
vizet veszt izzítva, emez csak 5%. Mind a kettő smaragdzöld.

II. F. e. nem fejlesztenek arsenszagot.
Legtöbben adnak már magokban lemezíthetó rézszemet.
Atakamit CuCl+3(Cu,H)O 206. F. e. a lángot már magá

ban is szép kékre festi, a nélkül, hogy sósavat csöppcntcttünk 
volna reá, ez által a hasonló ásványoktól könnyen megkülönböz
tethető.

Clialkantbit CuO,SO3+5IIO 276, Brochanfit 4CuO,SO3+ 
3HO 281 és Covellin CuS 176. F. e. szódával kénmáj t (141) ad
nak, a következők nem. C’h a vízben könnyen felolvad, a más 
kettő nem; de felolvadnak salétromsavban, s az oldatban I>aO,NO5 
fehér (BaO,SO3) csapadékot idéz elő. Cov a küllángban ég s ké
nes szagot áraszt. B nem; C kék, B zöld.

Cuprit Cu2O 189, Melakonit CuO (nem tisztán) 192, Tc- 
norit CuO (tisztán) 199. Savakban csendesen és könnyen felol
vadnak (a Melakonit gyakran pezseg egy keveset). A Cuprit törne 
sósavas oldata vízzel föleresztve fehér üledéket ad (Cu2Cl), káli
val okkersárgát. Melaconité vízzel semmit, kálival kéket. (J veres, 
M barnás v. barnásfekete, T aczélszürke.

31alachit 2CuO,CO2+IIO. 312, Azurit 3CuO,2CO2+IIO313 
és Mysorin CuO,COs. Salétromsavban felolvadnak pezsgéssel. 
31 és A sok vizet ad (135), 31 semmit v. keveset. 31 zöld, A kék, 
31 barnásfekete.

Aurichalcit (Cu,Zn)O,CO2,H314ésBiiratit314,mely az előb
binek alkatrészein kivül CaO-ot is tartalmaz, f. e. zinktartalmu 
Malachit gyanánt hatnak, szénen zinkverődéket adván (135).

Libetbenit 4 CuO, PO5 4-110 292, és Fanniit 5CuO,PO5 + 
2,5110 295. Salétromsavban könnyen felolvadnak pezsgés nélkül. A 
(nem igen savas) oldatban eczetsavas ólom (PbO,PO4) üledéket 
idéz elő, mely a f. e. sokszögű golyóvá olvad. Ammonban kevéssé 
olvadnak. Lib. 7, Lun. 14% vi^et veszt (135). — Hasonlók (9 — 
10,5% vízvesztéssel) az Eblit 5CuO,PO54»3HO (egy irányban jól 
hasad) és a Tagilit 4CuO.PO5+3IIO.

Chalkoliíli 3CuO,PO5 + 2(3ü2O3,PO5)4-24HO 197. Salét
romsavas oldatában ammon üledéket idéz elő, mely ennek túl- 
mennyiségében nem olvad fel, mig az előbbieké többnyire egészen 
felolvad. Eczetsavas ólom a salétromsavas oldatban (PbO;PO5) üle
déket képez. Egy irányban igen jól hasad.

4,F.e. a Ijoraxgyöngy'öt szép zaphirkékre festik (140). 
Szénen olvasztva arsenszagot árasztanak.

Eryíbrill 3CoO,AsO5+8HO. Lombikban vizet ad és smal- 
takék lesz. Sósavban felolvad, a folyadék rózsaszínű. 291.

Annabergit 3NiO,AsO5+8IIO (kevés kobaltot mindig tar
talmaz). Lombikban vizet ad. Sósav és salétromsavban felolvad, a 
folyadék zöld. Ammon zöld csapadekot idéz elő, túlmennyisóg fel
olvasztja, az oldat zaphyrkék. 291.
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5. F. e. platinacsipeszben vagy szénen a bellángban 
megolvasztva, fekete, a mágnestűt izgató tömeget adnak a 
nélkül, hogy az előbbi, csoportokba tartoznának.

Hogy a hatást a mágnesre jól észlelhessük, tanácsos a köny- 
nyen olvadó ásványfajokból lehető nagy darabot olvasztani, és egy 
ideig a bellángban tartani.

I. Az olvadásnál szénen arsenszagot bo
csátanak.

Pittizit Fe2O3,ÁsO5,SO3,IIO 298, Pharmakosiderít (Beu- 
dantit) 4Fe2O3,AsO5 293 és Skorodit Fe2O3.ÁsO5+4IIO 292. F. e. 
könnyen olvadnak mágneses gyöngygyé ; káli a port hamar festi 
veresbarnára. P11 és $ kristályodnak, P amorph.

Arseniosiderit (3CaO+3Fe2O’)AsO44-61IO 293; rostos, se
lyemfényű, barnássárga.

Pyromelin NiO, HO,SO3AsO3 279; világos kékeszöld, víz
ben legnagyobbrészt felolvad, fölös ammonnal búzavirágkék fo- 
yadékot ad.

II. Sósavban felolvadnak észrevehető ma
radék és kocsonyaképződés nélkül.

F. e. nem fejlesztenek arsenszagot.
Melanterit FeO,SO3+GIIO 278 és Botryocen FeO,Fe5O3, 

MgO,SO3,HO 280. F. e. erősen felduzzadnak, s tökéletlenül olvad
nak meg a bellángban mágneses salakká. Vízben felolvadnak, M 
egészen, B sárga maradékkal. Az oldatban chlorbaryum erős BaO, 
SO3 üledéket ad; ainmon zöldeset, mely a levegőn csakhamar bar
naveres lesz. Botryogenféle hatású : a Coqnimbit, Copiapit, 
R ö m c r i t és J a r o s i t.

Clialybit FeO,CO2 301. Meleg sósav pezsgéssel felolvasztja.
Huraulith 3 (5MnO, 2PO5) + 5Fe2O3, 2PO5 + 30 HO, és 

Triplit 4MnO,PO3+4FeO,POa 288. F. e. könnyen olvadnak, kén
savval megcsöppentve a lángot gyöngén kékeszöldre festik. Borax 
a küllángban amethystszinű üveget ad velők. II sok vizet ad, T 
keveset. Phosphorsavval befőzve, mind a kettő színtelen folyadé
kot ad, a mely ibolyaszínt vesz fel, a mint salétromsavat teszünk 
hozzá. A Huraulith vereses sárga és nem hasad; emez barnafekete 
és 3 épszöges irányban hasad.

Triphylin 3LiO,PO5+6[3(Fc;Mn)OJPO5 288. F. e. mint az 
előbbiek, de boraxxal a mangánhatás nem oly tiszta, a gyöngy 
inkább vasoxyd által van festve.« Ha a sósavas oldatot egy kissé 
szárazra pántjuk, aztán alkoholt öntünk reá, ezt forrásig hevítjük 
s meggyujtjuk, időről időre bibor-csikok tűnnek fel a lángban. Ez 
által a hasonló vasphosphátoktól könnyen megkülönböztethetni. 
Phosphorsavval ugyanaz a hatás, mint az előbbieknél. Zöldesszürko, 
kékes síit. Hasad 4 irányban.

Diadochit Fc3O3,2PO5+ l(Fe2O3,SO3)+32HO 298. Sósavban
23Szabó Jóxa. ÁavAnylan.
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könnyen olvad, chlorbaryummal erős üledéket ad. Amorph, veres — 
sárgásbarna. Pora sárga.

Vivianit 3 FeO,PO4+8HO 29U. Anglarit 4FeO,PO5+4IIO. 
Kraurit 2Fc2O3,PO4+21/2HO. Kakoxcn 2 FeO,PO5+12 HO 294. 
F. e. könnyen olvadnak, s kénsavval csöppentvc ugyanazon hatá
suk van. A boraxgyöngyöt azonban, csak vas fösti (küllángban ve
res, kihűléskor sárgás, béllángban üvegzöld). Sósavas oldatuk Ba 
Cl-al nem ad üledéket. Lombikban sok vizet adnak. Izzításkor 
veszt Kakoxcn 33% vizet; Vivianit 28; Anglarit 16; a Kraurit 
8,5%. A Vivianit kék; az Anglarit szürke; a Kraurit sötét hagy
mazöld; a Kakoxcn okkersárga.Ezen utolsóhoz hasonlít Beraunit, 
színe jáczintveres — veresbarna.

Zwieselit (Vasapatit) 285, mint az előbbiek, de nincs vize; 
phosphorsavval befőzve színtelen folyadékot ad, a mely salétrom
sav hozzátétele után ibolyaszínt vesz fel; szegfűbarna, zsirfényű.

Hämatit piros karczárói megismerhető, olvadási foka több
nyire 5 fölött 197.

III. Sósavval kocsonyát adnak, vagy köny- 
nyen vegybomlást szenvednek kovasav kivá
lással ♦).

Cronstedtit 3(Fe,Mn,Mg)O,SiO3+Fe2O3,3HO 246.F. c. lom
bikban vizet ad s megolvad kissé felduzzadva fekete tömeggé. Só
savval tökéletesen kocsonyásodik. (Sideroachisolith egészen így 
viseli magát s tán ugyanazon fajhoz tartozik) 247.

Lievrit 2Fe2O3,SiO3 + 3 f3(Ca,Fe)O, SiO3] 238, és Allanit 
3(Ce,Ca)O,2SiO3+(Fe,Al)2O3,SiO3 223. Sósavval tökéletes kocso
nya. F. e. semmi víz vagy csak nyoma. Allanit erősen duzzadva 
könnyen olvad meg terjes barnás vagy feketés üveggé. K : 6; 
karcza zöldesszürke. A Lievrit csak kissé duzzadva olvad meg ; 
K : 5—6; karcza fekete. Hasonló a Lievrithez a Polvlith = SiO3, 
(Fe,Ca,Mn)O,Mn*O3, de egy irányban hasad, míg a Licvritnél azt 
nem találni.

Pyrosmalith Fe,Cl,(Fe,Mn)O,Fe2O3,SiO3249ésAstrophyllit 
SiO3,TiO3,FeO,HO sat. Sósav vegybontja kovasavat kiválasztván, 
de nem kocsonyaalakban. F. e. olvadnak 2—2,5. Pyrosmalith kékre 
festi a lángot, ha egy phosphorsó és rézoxydból összeolvasztott 
gyöngybe vétetik fel, az A nem. Mind a kettő jól hasad egy irány
ban. Az Astrophyllit sósavas oldata ónnal befűzve ibolyaszínú, 
vízzel hígítva rózsaszínű (ti tansav) (143).

Némely Allochroit (Vasmészgránát) 3CaO,SiO3 + Fe2O3, 
SiO3 219 szintén szenved vegybomlást sósav által, de nem ad merev 
kocsonyát, és hasadást sem venni észre rajta. Könnyen olvad.

Tliraulit és Xylofil 214 nehezen olvadnak, és hosszabb fuvás

' *) Hogy a válmány tiszta kovasav, arról ismerjük meg.ha káliban köny- 
nyen és egészen felolvad; ha f. e. szódával átlátszó üvéggé olvad. A szóda csak 
kis részenként teendő hozzá.
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után mágnesre hatnak. Sósav vegybontja kocsonyásoddá nélkül. 
A Thraulit barnásfekete, amorph ; a Xylotil barna, rostos és fá
hoz hasonló.

Némely Agyagvaskő f. e. megolvad, mágneses lesz, és törne sósav 
által feloldatiíc, agyag visszamaradván. Karcza többnyire okkersárga, barna
veres is.

IV. Sósav nem igen van Itatással.
Krokydolith 3(Na,i\Ig)O,4SiO3+3(3FeO,2SiO3)+xIIO,242: 

és Arfvedsonit NaO,SiO3+3FeO,2SiO3 214. F. e. könnyen olvad
nak 1,7—2, erősen duzzadva fekete üveggé. A lombikban nem ad 
vizet, jól hasad 123° 50'; fekete, karcza szürkészöld. K nem ad 
vizet, lavendulaszínű, és eddig csupán rostos halmazokban ész- 
leltetett.

Hasonlítandó Amphibol és Turmalin, melyek némely válfaja az olvasz
tás után hat a mágnestűre.

Seladonit (Grünerde) SiO3, FeO, KO, HO, MgO. F. e. csen
desen megolvad, duzzadás nélkül 3; seladonzöld. Keménysége 1.

Achmit SiO3,NaO,Fe2O3,FeO 215 és Hedenbergit (Babing- 
tonit) 3CaO,2SiO3+3FeO,2SiO3 216. A olvad 2; II 2,6 fekete fé
nyes üveggé. Mind a kettő hasad körülbelül 93° szög alatt. II ká
lival megöiuiesztetvén, sósavban felolvasztatván s ammonnal lecsa
patván , sóskasavas ammonnal még erős üledéket ad, A semmit, 
vagy igen keveset.

Hasonlítandó Augit.

Almandin 3FeO,SiO3+Al2O3, SiO3. Nyugodtan olvad 3. 
Veres, barnaveres. (Hasonlítandó Melanit) 219.

Rhodonit 214. Némely féleségei az olvasztás után mágnesre 
is hatnak. Boraxot szép amethystszínűre festi.

Lepidolith 226, az olvasztás után gyakran mágneses, a lán
got bíborra, festi. Igen jól hasad.

Hasonlítandó Pistáéit.

6. Még hátra vannak.
Molylxleiiokker MoO3 207; f. e. szénen füstöl és beszívó

dik. Szódával olvasztva, a széniszapolása után aczélszürke port ka
punk, a mi szín-molybden. Phosphorsóval a bellángban sötét üve
get ad, mely kihűlve tiszta és szép zöld lesz. Sósavban könnyen 
felolvad, az oldat .színtelen, de vassal (vagy ónnal 148) keverve 
azonnal kék lesz. Kén-narancssárga..

Eiilyün 6(BisO3,2SiO3) + (Bi,Fe)2O3,PO5+BiF 217. F. e. 
könnyen megolvad barna gyöngygyé. Sósavval tökéletes kocsonyát 
ad. Barna — sárga. Szódával bizmutszemet (141).

BismuthH BiOJ,CO\ HO 314. F. e. szintén bizmutszem. Só
sav pezsgéssel felolvasztja.

Hasonlítandó Samarskit.
23’
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b)F. e. szénen szódéval megolvasztva sem fém- 
szemet, sem mágneses tömeget nem adnak.

Feloszlik 1—6 pontra.
1, Szénen, platinacsipeszben vagy platinakanálban 

megolvasztva vagy huzamosb ideig hevítve, alkálikat ásnak, 
és a meg nedve sített veres lakmuszpapírt kékre festik,

a) Vízben könnyen s egészen felolvad.
Nifrit KO,NO4298.NifratinNaO,NO4 299. Szénen eldurrannak^ 

A Kálisálétrom oldatában platinachlorid sárga üledéket idéz elő, a 
Nitratinéban nem. Amaz a lángot kékre, ez sárgára festi (136).

Nátron NiO,COs+10HO 311 és NaO,CO2+IIO, és Trona 
2NaO,3CO2+4IIO 310. Sok vizet adnak.Vízben felolvadnak, az oldat 
hatása alkális, savval pezseg. S krystályai a légen elmállanak, a 
T-é nem.

Mirabilit NaO,SO3+10HO 279, Tlienardit NaO,SO3 268, 
Arkanií KO.SO3 268,Epsomit MgO,SO’4-7IIO 278 ésKálifiinsó 
KO,SO+A12O3,3SO3+24IIO 277. Vízben felolvadnak, az oldat nem 
alkális, savval nem pezseg. Bariumchlorid erős (BaO, SO3) üledé
ket ad, mely savakban fel nem olvad. K és E oldatában szénsa
vaskáli fehér üledéket idéz elő; különböznek abban, hogy a víz 
kihajtása után a f. e. erősen izzított tömeg kobaltoldattal meg- 
csöppentve az Epsomitnál halvány husveres, a Kálitiinsónál szép 
kék lesz. A többinek oldatát széns. Káli nem csapja le. Az Arka- 
nit törne oldatában PtCl2 sárga üledéket idéz elő, a Th. és Mi- 
rabilitéban nem. T lombikban f. e. semmi, M sok vizet ad.

Kősó NaCl 186. Tiszta sós íze által árulja el magát. Víz
oldata Bariumchloriddal és alkálikkal semmi, salétromsavas ezüst
tel erős (AgCl) üledéket ad (142); hatása nem alkális.

Borax. NaO,2BO3+10HO 283. Víz-oldata alkális, savval nem 
pezseg, pora kénsavval tárgyalva, szárazra páritva, alkohollal zöld 
lángot ad (142).

b) Vízben nehezen vagy nem olvadnak fel.
Borocalcit CaO,2BO3-f-6IIO 283; finom rostú anyag; olva

dása = 1. A lángot magában sárgára, kénsavval zöldre (142) festi. 
Sok vizet ad (135). .Sósavban könnyen olvad fel pezsgés nélkül.

Gaylussit (Ca+Na)O,CO2+6HO311.Witherif BaO,CO2307. 
Sósavban pezsegve felolvadnak. Az erősen hígított oldatban kénsav 
G-nél nem, W-nél ad üledéket bőven. Lombikban G sok vizet ad, 
W semmit.

Anhvdrit CaO.SO3 271, Gypsz CaO,SO3+2HO 275, Poly- 
lialit (KO+MgO)SO34-2CaO,SO3+2IIO274 és Glanberit (NaO+ 
CaO)SOs 274. Sok sósavban csendesen felolvadnak, ezen oldatban 
chlorbaryum fehér üledéket idéz elő. Gypsz f. e. lombikban sok 
vizet ad, P keveset, a többiek csak nyomát. A Polyhalit és Bro- 
gniartin felolvadnak vízben, kénsavas mész kiválással; ha vízzel főz
zük s átszűrjük, oxálsavas ammon mind a kettő oldatában csekély
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•üledéket idéz elő; ellenben az ettől leszűrt oldatban a Brogniartin- 
nál phosphorsavas nátron és ammonnal semmi, a Polyhalitnál erős 
csapadékot kapunk. Olvadási fokuk 1,5. — A Gypsz és Anhydrit 
vízben keveset olvadnak fel. F. e. olvadási fokuk 2,5—3. A kö
zöttük legkeményebb 3,5.

Baryt BaO,SO3 269, és Cölestín SrO,SO3 270 sósavban nem 
olvadnak fel. F. e. szódával kénmáj (141). B platinacsipeszben ol
vasztva a lángot halavány sárgászöldre, C gyengén bíborra festi ; 
de erős izzítás után a belláugban ha egy csöpp sósavat ejtünk 
reá s aztán a láng széléhez értetjük (fuvás nélkül), az szép bi- 
borszínt kap a C’-nél, a B-nál nem (136).

Fluorit CaF 187, Kryolith 3NaF,Al*F3 188, és Pharma- 
kolith 2CaO,AsO5+6HO290.F. e. nem adnak kénmájt (141), és só
savval nem pezsegnek. 1* szénen (lehető nagy darab veendő) ar- 
senszagot fejleszt. F és I< kénsavval folsavat ad (142). K olvadási 
foka 1, F-é 3. A Kryolithoz hasonlít aChiolith 3NaF-|-2Al’F3188, 
csakhogy ez aprószemcsés, míg a Kryolith eddig nagykrystályos 
tömegekben fordult’ elő, és hasítható 3 épszöges irányban.

Cancrinit SiO3CO’,Al2O3,CaO,N’aO 228. Tömé sósavval pe
zseg, és avval melegítve kocsonya válik ki. F. e. azonnal fehér és 
zavaros lesz ; megolvad 2,5 erősen duzzadva és habzással fehér hó
lyagos üveggé, a mely megnedvesitve és kurkumapapirra téve, ezt 
datab idő múlva barnaveresre festi.

2. Felolvadnak sósavban, egy kettő vízben is jelenté
keny maradék nélkül. Az oldatból kocsonya nem válik ki.

Tschermigit NH4P,SO;4-Ál?O3,3SO3+24HO 278 és Gosla- 
rit ZnO,SO3+7IIO 278 először megolvadnak s felduzzadnak meg- 
olvaszthatlan tömeggé. Ez salétroms. Kobalttal (141). T-nél kék, 
G-nál zöld lesz. Szódával szénen mind a kettő ad kénmájt (141); 
vízben mind a kettő felolvad. T kálival leöntve anunonszagot áraszt, 
G nem.

Sassolin BO3+3IIO 208, Boracif 3MgO,4BO3 282 és llyd- 
roboracit 3(Ca,Mg)O,4BO34-18HO 283. F. e. megolvadnak köny- 
nyen és habzással, a láng zöld. Ha poruk kónsavval nedvesítve, 
befózve, alkohollal leöntetik s ez meggyujtátik, a láng zöld (142). 
A következőknél ez nincs. B nem ad vizet vagy csak nyomát, a 
többi sokat. S vízben és alkoholban felolvad, a többi nem.

Hasonlítandó T ín kai.
Alabaiidin 166 és Hauerit 171 phosphorsavval és salétrom

savval befőzv.e ibolyaszínű folvadékot adnak (Lásd 336).
Wagnerit MgF + 3MgO,l?O5 287 és Apafit 3(3CaO,POa)+ 

Ca(ClF) 284. F. e. megolvadnak, A nyugodtan 5, W serczegve 
3—3,5 s kénsavval megcsöppentve a lángot festik halavány kékes 
zöldre átmenőleg. A nem igen savas salétromsavas oldat cczetsa- 
vas ólommal mind a kettőnél erős (PbO.PO4) üledéket ad, mély 
f. e. sok lapu golyóvá olvad. A nem olvad fel feleresztett kénsavban, 
W felolvad.

Amblygonit 5(L+Na)3PO*+5APO’,3PO4+KF+A12F3 289 ;
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könnyen olvad 2 ; tömé sósav- és kénsavban nehezen olvad. K : 6. 
Hasad 106° 1'*

Uráliit 3CaO,PO5+2(3U2O3)PO5+24HO 297. F. e. könnyen 
olvad, vize sok, phosphorsóval küllángban sárga gyöngyöt ad, 
mely a bellángban szép zöld lesz. Sósavas vagy, salétromsavas ol
data sárga s ammonnal sárgás üledéket ad.

Hasonlítandó Chalkolith.

3. Sósavban merev kocsonyaképződés mellett felol
vadnak.

a) F. e. lombikban vizet adnak.
Datolith SiO3,BO3,CaO,IIO 258. Lombikban kevés vizet ad 

(a következők sokat). Kocsonyájára alkoholt öntve s ezt meg
gyújtva, a láng zöld.

Edingtonit SiO3,Al2O’,BaO,IIO 254. A föleresztett sósavas 
oldat kénsavval fehér üledéket ad.

Nafrolith NaO,SiO3+Al’O3,SiO3+2HO 256. Sósavas oldata, 
miután abból a A12O3,IIO ammon által lecsapatott, szénsavas am
monnal semmi vagy igen csekély üledéket ad. Izzítva veszt 9%.

Skolccit CaO,SiO3+Al2Ö3,SiO3 + 3HO 256, és Laimionit 
3CaO,2SiO3+3(Al2O3,2SiO3)4-12HO 248. Megolvasztás alatt féreg
ként ide s tova görbülnek, különösen S. Ugyanez a küllángban 
terjes, habos, erősen világitó tömeget ad, mely a bellángban hó
lyagos, gyengén áttetsző üveggé esik össze. L nehány légbuborék- 
fejlődés mellett olvad meg fehér áttetsző zománczczá. SK : 5,5 ; L-é 3. 
Közel áll a Skolecithez vegytulajdonaira nézve Mesolith és 
Thomsonit.

Phillipsit (Ca,K)O,SiO3+Al2O3,2SiO3+5IIO 255. Megolvad 
3 csekély duzzadással (némely szétesik mint Aragonit). Eddig 
csak kristályokban ismeretes, különösen ikrekben, egyik egyén a 
másikhoz 90° alatt van fordulva

A következő osztályból hasonlítandó : Apophyllit, Okenit, és Ana
le im, minthogy sósavban azok is merev kocsonyát adnak.

b) F. e. lombikban semmi vagy igen kevés 
vizet adnak.

Az előbbi osztályból a Datolith összehasonlítandó.

Helvin MnO,(Mn,Fe)S,SiO3,Be2O3 220. Boraxgyöngyöt ame- 
thystszínre festi; méz-, viaszsárga.

Hauyn SiO3,Al2O3,(Ca,K)O,SO3,S 227 és Lapis laznli 227. 
Alkatrészeik hasonlók, kékek. II nehezen olvad 4,5; L könnyen 3, 
mind a kettő fehér üveggé. Szódával szénen kénmájt adnak jel
lemző barnaveres foltokkal.

Nosin 227, és Skolopsit SiO3,(Ca,Na)O, A12O3, SO3 228. 
Szürkék v. barnák; Nosin olvadási foka 4,5; Skolopsitc 3 ; amaz 
többnyire krystályodott coO, emez vaskos, szálkás törlappal. Sósa
vas oldatukban baryumchlorid fehér üledéket ad (BaO,SO3).

Sodalitii NaCl+3NaO,SiO34-3(APO3,SiO3)226, és Eudialy
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SiO3, ZrO3, (Ca,Na,Fe)O, Cl 217. F. e.; phosphorsó és rézoxydból 
készített ömlesztővel chlorhatás (a láng átmenőleg zöld 136). Salét
romsavas oldatukban ezüstoldat fehér (AgCl) üledéket ad (142). 
Sodalitii a f. e. tiszta átlátszó üveggé olvad; E. nemátlátszó zöld
dé. — A föleresztett sósavas oldat az Eudyalitnál a kurkumapa- 
pírt narancssárgára festi; kénsavas kálival a kijegülésig befőzve 
és aztán vízzel forralva megzavarodik kiejtett zirkonfőld miatt.

Wollastonit 3CaO,SiO3 212. F. e.megolvad nyugodtan, szín
telen, félig átlátszó üveggé. Sósavas oldata a SiO* elválasztása 
után ammonnal semmi vagy csekély üledéket ad ; de szénsavas 
ammonnal sokat (CaO,CO2).

Nephelin 4(NaK)O,2SiO34~4(AlaO3,SiO3) 228. Bícjonit 
3CaO,SiO34-2(Al2O3,SiO3) 221, és Melilith 2[3(CaMgNa)O,SiO3] 
+ (AIFe)2O3,SiO3 221. Oldatuk ammonnal ad csapadekot. A f. e. 
Mejonit habzás közben hólyagos üveggé olvad, a melyet nem 
sikerül tökéletesen meggömbölyíteni ; a többiek feltűnőbb habzás 
nélkül olvadnak meg.

Mitscherlich szerint a Nephelinhez tartozik a Davyn, valamint Mon- 
ticelli Cavolinitja és Beudantitja.

Tephroit (Mangánchrysolith) 3MnO,SiO3 218. Fekete salakká 
olvad, boraxgyöngyöt amethystszínúre festi.

Hasonlítandó : Gelehnit és Tachylit4.

4. Sósavban felolvadnak kovasavkivolással, a nél
kül , hogy tökéletes kocsonyát képeznének.

Sokuknál kell, hogy a finom port törne savval tárgyaljuk.
a) F. e. lombikban vizet adnak.
Apophyllit KO.2SiO3+8(CaO,SiO3)4-16TIO 247. Peklolith 

3(NaK)O,SiO34-4(3CaO,2SiO3)+3I-IO 248 és Okenit 3CaO,4SiO3 
4-6110 249. Sósav igen könnyen vegybontja, s kovasav visszama
rad kocsonyaféle darabokban, de merev kocsonya nem képződik. 
Ajkovasav nem tökéletes elválasztása után *) annnon semmi vagy 
csak kevés üledéket ad. — Pektolith f. e. könnyen olvad nehány 
légbuborékképződés mellett fehér, áttetsző, zománezös üveggé ; 
lombikban kevés vizet ad, s az izzitás vagy olvasztás után sósav
val kocsonyát képez. — A más kettő sok vizet ad, de izzitás vagy 
olvasztás után a sósav alig hat reájok. Apophyllit hólyagos fehér 
üveggé olvad 1,5; Okenit 2,5—3 habzás közt porczellánnemű tö
meggé (Hasonlítandó Tajték).

Analcim 3NaO,2SiO34-3(Al*O3,2SiO3)+6HO 252. Sósav 
vegybontja mint az előbbieket, de némely fris félesége mégis .ad 
tökéletes kocsonyát. A kovasav elválasztása után ammon erős üle
déket ad,

Pyrosklerit (AlCr)*O3, Si034-2[3(MgFe)0,Si03J4"LőHO 
244, és Clionikrit 2Al2O3,SiO24-3[3(MgCaFe)O,SiO3]4-6HO az

*) Mihez azonban megkivántatik, hogy az oldatot szárazra pároljuk, 
aztán újra tárgyaljuk egy kevés sósavval s végre átszűrjük.
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előbbiektől és következőktől csekély keménységük 3 által külön
böznek. Cli olvad 3,5—4 babzással, P 4 babzás nélkül. A Pyros- 
klerit egy iránvban tökéletesen hasad, a Chonikrit nem hasad.

Mosandrit (Ce,Ca,Na)O,SiO3,TiO2,HO 262 és Katapleit Zr2O3, 
(Na,Ca)O,SiO3,UO 249. K : 4—4,5; hasadnak. Mosandrit megolvad, 
előbb néhány hólyagot fejlesztve, aztán csendesen 2,5—3 sárga
barna üveggé; Katapleit csendesen 3 fehér porczellánncmű gyöngy- 
gyé. A Katapleit föleresztett sósavas oldata a kurkumapapírt na
rancssárgára festi, és kénsavas kálival befőzve zirkonföld-üledékct 
ad; Mosandritnál ezt nem találjuk.

A Mosandrit titantartalma elárulja magát, ha a sósavas oldatot stanni- 
ollal főzzük; az azonban csekély leliet, mert az igy tárgyalt oldat csak gyenge 
verese* színt mutat (143).

Brewsterit (Sr,Ba)O,SiO3 + Al2O3,3SiO3 + 5IIO 257. F. c. 
megolvad 3, habzik s felduzzad. A hasonló ásványoktól különbö
zik az által, hogy sósavas oldata feleresztve kénsavval csapadékot 
ad, melv savakban nem olvad fel. *

iículandit CaO.SiO3+Al2O3,8SiO3+5IIO 257. Stilbit CaO, 
SiO3+Al2O3,3SiO3+6MO 258, Chabasit 3(CaNa)O,2SiO3+3(Al2O3, 
2SiO3)4-lSIIO 253, és Prebnit 2CaO,SiO34-Al2O3,SiO34-IIO 251. 
F. e. többé kevesebbé felduzzadnak s ki begörbülve zománezféle 
tömeggé olvadnak. P izzítva csak 4,3% vizet veszt, a többi 
15—20%. Uh megismerhető alakja s tökéletlen hasadása által. II 
és S egy irányban igen jól hasadnak. (331).

Sepiolith 2(MgO,SiO3)+l,5HO 242, sokkal nehezebben ol
vad mint az előbbiek, s vizet vesz be. Gymnit 2MgO,SiO3-f-3IIO 
244, szintén nehezen olvad 5, de vizet nem húz be.

b) F. c. semmi vagy igen kevés vizet adnak.
Hasonlítandó az a) osztályból a Pcktolith, Chonikrit és Prebnit.

Tachyllith 3(FeCaNa)O,2SiO3+Al2O3,SiO3 216. F. c. köny- 
nyen és csendesen olvad fekete fényes üveggé. Sósav vegybontja 
kocsonyás SiO3 kiválasztással. Az oldat ónnal befőzve nem lesz 
ibolyaszínű (143).

Schorlamit 3CaO.SiO34-Fe2O3,SiO3 + CaO,2TiO2 260, és 
Tschewkinit (Ce,Fe)O,TiO2,SiO3 260. F. e. olvadnak 3—4, amaz 
csendesen, emez erősen felduzzadva fekete vagy szürkés tömeggé. 
A Schorlamítot sósav kissé nehezen vegybontja, a kovasavat nyál
kás poralakban választván ki. Az oldat staniollal tömítésig be
főzve ibolyaszínt, hígítva rózsaszínt vesz fel. Tschewkinitet a törne 
sósav könnyen vegybontja és kocsonyás kovasavat választ ki ; 
staniollal a hatás ugyanaz, mint Schorlamitnál (143). Fekete mind 
a kettő; fris töretén erős üvegfény. Por szürke.

Ivaarit hasonló a Schorlomithoz vegyhatását tekintve s 
tán vele egyesítendő.

Skapolit (3CaNa)O,SiO3+3(Al2O5,SiO3) 221, és Porcella- 
nit SiO3,Al3O3,(CaN’a)O,Cl. F. e. először megolvadnak 2,5 habzás 
és világítással, fehér hólyagos üveggé, melyet nem könnyen lehet 
gömbölyűre fújni. Elég tisztán hasadnak két épszöges irányban.



B. MEGOLVAD, b, Csoport. 5, 6, 361

Wöblerit SiO3,D2O3, ZrO3, CaO, NaO 260. F. e. olvad 3 vi
lágoszöld igen hólyagos üveggé. Sósav vegybontja, kiválasztván 
kovasavat gomolyokban. A sósavas oldat staniollal erősen befőzve, 
utoljára szop kék lesz; vízzel hígítva halványul, sőt végre elenyé
szik. Ezen oldat a kurkumapapírt narancssárgára festi. Bor-, méz
sárga, barnásvörös.

Az u. n. Eukolith valószínűleg szintén ide tartozik.
Labrador (Ca,Na)O,Si03+Al*O3,SiO3 229, és Anorthit 

3CaO.SiO3+3(AlsO3,SiO3 229. F. e. megolvadnak 3—4 nyugodtan, 
tömött tiszta üveggé. L két irányban nem egyenlően hasad 94°, a 
jobb hasadás irányban alapok finoman csiholtak, a másikban nem. A 
jól hasad 94° 12' (824). (187). Némely Grossulár 3CaO,SiO3+Al*O3, 
SiO3 219. is ide tartozik, de különbözik az által, hogy nem ha
sad. Törne sósav vegybontja legnagyobbrészt. F. e. megolvad csen
desen 3. Némely Sphen 240 szintén vegybomlást szenved sósav 
által, de különbözik az által, hogy oldata ónnal főzve ibolyaszínű 
lesz. Végre Danburit 224 is ide jöhet, ez a forraszcsőlángot 
szép zöldre festi.

5. Sósav alig van hatással reájok, és f. e. a borán- 
gyöngynek erős mangánszínt kölcsönöznek, Phosphorsavval 
szörpsürüségre befűzve a tömeg közvetlenül lesz ibolya
színű, a többinél e szín úgy jön elő, ha salétromsavba 
mártott üveggel keverjük (336 1. 5.)

Karpholifli SiO3,(AlFe)2O5,(FeMu)O,HO, 252; f. e. lombik
ban jelentékeny mennyiségű vizet ad, ez savas, és az üveget éteti. 
(A köv. nem adnak vizet). Eddig csupán rostos és kcskenysuga- 
ros tömegekben találtatott. Szalmasárga.

Spessartin (Timmangángránát)3MnO,SiO3+Al’O3,SiO’219; 
f. c. csendesen olvad 3. Nem hasad. Barnaveres.

Mangáncpidot 3CaO,SiO3+2(AlMnFe)2O3,SiO3 222. Megol
vad sorczegéssel 2—2,5. Egy irányban jól hasad, egy másban ke- 
vésbbé. Cseresnycpiros — veresfekete.

Rhodonii 3MnO,2SiO3 214. F. c. megolvad 3 nyugodtan; 
hasad 92° 55' alatt; a hozzá hasonló Mangánamphibol 123°30' alatt. 
Rózsa, — őszibaraczkszínű.

6, A többi ide b-hez tartozó ásványok, az egy Scheeli- 
tett kivéve, oly kovasavas vegyek, melyekre sósav vagy 
semmi hatással nincs, vagy csak tökéletlenül vegybontja.

Hasonlítandó Pyrophyllit, a mely a f. c. helyenként meggöm- 
bölyödik.-

Danburif 3CaO,SiO34“3(BO3,SiO3) 224 háromhajlású ; kemény
sége 7; olvadási foka 3, a gyöngy melegen tiszta, .kihűlve zava
ros lesz, a lángot zöldre festi. Kénsavval s alkohollal zöld láng 
(BO3 142).

Scheelit CaO,WO’262. Olvad 5 nehezen. Pora sósavban s sa
létromsavban felolvad, visszahagyván egy zöldessárga v. czitrom-
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sárga port. (WO3). Phosphorsavval, ennek kezdődő elillásáig be
főzve. a kihűlés után szép kék tömeget ad. mely a vízben felol
vasztva a színét olykor hamar elveszti. De ha a színtelenné vált 
oldathoz vasport adunk, és tartósan rázzuk, a szép kék szín ismét 
megjön 260.

Lepidolith (KL)F,Al2O3,SiO3 226; Euphyllit SiO3,Al2O3, 
CaO.HO. 247; és Emerylit SiO’,Al2O’,CaO,HO, 247; egy irányban 
igen jól hasadnak. K : 5 alatt. — Lepidolith olvadása = 2, bí
borra festi a lángot (137).— E u p h y 11 i té 4,5 ; levelei rágósak ; kénsav 
könnyen vegybontja. — Emerylit olvadása 4; levelei alig rugó
sak ; morzsolható ; kénsav elég könnyen vegybontja.

Petalit 3(LNa)O,2SiO3+4(Al2O3,3SiO3) 235, és Sportomon 
3(LNa)O,2SiO34-4(Al2O3,2SiO3) 214. Nem bírnak az előbbiek ha
sadásával. K : 6,5. A forraszcsőlángot azonban szintén veresitik, 
ha egy darabhoz a csipeszben ketted kénsavas kálit olvasztunk, ezt 
néhányszor ismételjük, s a fuváskor a gyöngyöt a lángban ide s tova 
vezetjük. P nyugodtan olvad fehér zománczczá, S kissé felduzzad, 
finom ágakat kap, melyek gyorsan tiszta v. fehér üveggé olvad
nak meg. (137).

Wilsonit SiO3,Al2O3,CaO,KO,HO; olvad 2 duzzadás közben 
fehéres üveggé. K : 3. Jól hasad épszögesen.

Diallage 8(Ca,Mg)O,2SiO3 213; olvadása 3,5; feltűnik fém- 
nemű gyöngyfénye és jólhasadása által egy irányban.

Barytharniotom BaO,SiO3 + Al2Ő3,2SiO3+5IIO 255. Kü
lönbözik az előbbiektől s következőktől, hogy lombikban vizet ad, 
s hogy részbeni oldatát sósavban kénsav zavarossá teszi vagy 
lecsapja.

Axinif SiÓ3,Al2O3,(CaFeMn)O,BO3 223, és Tnrinalin SiO3, 
Al2O3,(FeKNaL)O,BO3 241 ; f. e. ha folpát és kettedkénsavas káli 
keverékével összeolvasztatik, a lángot átmenőleg zöldre lestik *). 
Az Axinit könnyen és erősen duzzadva olvad fényes sötétzöld 
üveggé; finom pora sósavval kocsonyásodik. A Turmalinok néme
lyike könnyen, némelyike nehezen, s végre vannak (a Lithiontur- 
malinok), melyek épen nem olvadnak meg. Melegítés által a leg
több T erősen villámos lesz.

Diopsid 3CaO,2SiO3 + 3MgO, 2SiO3 213, és Angit 3CaO, 
2SiO3+3(MgFe)O,2SiO3. Megolvadnak 3,5—4 hol nyugodtan, hol 
csekély habzással I) fehéres A fekete üveggé. Tisztán hasadnak 
93 és 97°; D színtelen v. világoszöldcs, szürkés; zV fekete v. sö
tétzöld. (330).

Tremolit (Grammatit) 3 CaO, 2SiO3+3 (3MgO,2SiO3) és 
Amphibol (Sugárkő) 3CaO,2SiO3+3(3(MgFe)O,2SiO3) 214. Meg
olvadnak 3—4 duzzadás és forrással T fehér vagy kevéssé színes, 
A fekete v. szürkés üveggé. Hasadnak tisztán 124,5 és 55,5°. T

*) Legtisztábban látni, ha az izzó platinahuzalt a folpát és kottedken- 
savas káli keverékéhez értetjük, hogy hozzá tapadjon valami, és a tömeg fö- 
lületét az ásvány finom porával behintjük. A szín az olvasztás kezdetén mu
tatkozik. Finom poralakban kénsav és alkohollal mind a kettő zöld lángot 
ad (BO* 142).
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színtelen v. feliőr zöldbe, szürkébe sat. hajló, A zöld v. fekete 
(Asbesth, Amianth is ide tartoznak). (330).

Sphen (Titanit) 3CaO,4SiO34-3(CaO,2TiO2) 240. F. e. ol
vad = 3—3,5 némi duzzadással feketés üveggé. Törne sósav vegy- 
bontja, de többnyire tökéletlenül. Az oldat staniollal főzve fokon
ként ibolyaszínű lesz, mi vízzel hígítva rózsaszínre változik át.

Ythotllanit (Ca,Y)O,Al2O3,SiO3,TiO2 2G0. Csak az élein 
olvad tökéletlenül, élénken pezsdülve, feketés tömeggé 3—3,5. Só
sav keveset hat reá. Kályhydráttal összeolvasztva és sósavval tár
tárgyalva, a kovasav elválasztása után ónnal főzve ugyanazon ha
tás, mint a Sphennél (143).

OHIioklás KO,SiO3+AFO3,3SiO3 231, és Albit NaO,SiO3+ 
Al2O3,3SiO3 230. Megolvadnak nyugodtan O 5, A 4. Savak nem 
bántják. O igen tisztán hasad két irányban, melyek egymáshoz 
épszögben állanak, A két irányban 93,5° (137, 138). (324).

Hyalophan közel áll az Orthoklashoz ős az Albithoz. Ha 
ezen ásványokat ezüstkanálban kálihydráttal összeolvasztjuk, a tö
meget kevés sósav ős vízzel leöntjük s átszűrjük, a Hyalophan ol
data kénsavval észrevehető üledéket ad (BaO,SO3), az Orthoklaső 
és Albitő semmit. 235.

Zoisit 3CaO,SiO3+(2Al2O3,SiO3), ős Pistazit 222; a megol
vasztás után sósavval kocsonyát adnak. Z feltünőleg csak egy- 
irányban hasad jól, P elég jól kettőben 115°.

Grossulár 3CaO, SiO3+AFO3. SiO3 219. Vezuvián 3CaO, 
SiO3+(FcAl)2O3,SiO3 220. ős Pyrop (MgFcCa)O.SiO3+(AlCr)2O3, 
SiO3 219. K : 6,5-7,5. G V olvadnak 3, P 4,5. V hasad, G P 
nem, G törne sósav részben erősen vegybontja, P-ra nincs hatása, 
ez eddig csak vérpiros színben ismeretes.

Hasonlítandó a C osztályból ; S marag d , Euklas, Cordi érit, Bio- 
tit ós Muscovit.

Obsidián, Szurokkö, Gyöngykő és Tajtkö 233, (32S). Ol
vadnak 3,5—4 hólyagos fehér üveggé vagy porczellánnemű tömeggé.

C. Nem olvadnak meg, vagy olvadási fo
kuk 5 fölött.

Feloszlik 1—6 csoportra.
1. F. e. kobalt oldattal (némelyek előre bocsátott izzi- 

tás után vagy porolókban) megnedvesítve s izzítva szép 
kék színt vesznek fel. (141).

A keményebb vízment ásványoknál, melyek ide tartoznak, leg
tisztábban láthatni a színt, ha finom porrá dörzsöljük, ezt a kobalt
oldattal megnedvesítjük s izzítjuk. A szín csak a kihűlés után tűnik 
fel, ős általában csak a nappali világosságnál lehet jól kivenni.

a) F. c. lombikban vizet adnak.
Alunit SO3,A12O3,KO,IIO 280. Aluniinit Al2O3,S 0’4-9110 281 ; 

F; e. szénen szódával kőnmáj (141), a következőknél nem; az iz
zított Alunitból víz timsót húz ki, a mely, ha az oldatot kissé el-
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párítjuk, Octaëderekben válik ki. - - Az Aluminittal megegyezik 
a Pissophan (Reichenbach, Silesiában) S03,(Al,Fe)203,I10, csak
hogy kissé feketére ég, és kevéssé zöldre festi a lángot. Zöldes és 
áttetsző.

Hasonlítandó a Káli- és Ammontimsó.
Pluniboresinit 3PbO,POa4-6(Al2O3,SlIO) 297.F.e. megduz

zad s csak félig olvad meg erős tűznél, de folyékony nem lesz. 
Szénen szódával ólmot ad.

Hemimorphit 2(3ZnO,SiO3)+3IIO 250. Sósavval tökéletes 
kocsonya (143); a kovasav elválasztása után a sósavas oldat am- 
monnal egy olyan üledéket ad , mely az ammon fölöslegében fel
olvad; ezen oldatban kénammon fehér üledéket (ZnS) idéz elő. 
F. e. szódával szénen sárgásfehér veródék (135), mely kobaltol
dattal megcsöppent ve s hevítve zöld foltokat mutat (141).

Wawellit 4A12O3,3PO*+18HO 294, Gibbsit A12O3.PO4 + 
8ITO 294, Peganit 2A12O3,PO4+6HO 289, és Fischerit 2A12O3,PO5 
4-2HO 288, kálilúgban legnagyobbrészt felolvadnak. Ha az oldat
hoz kevés vizüvegoldatot teszünk, aztán cczetsavval gyengén sü
vítjük, főzzük s átszűrjük, az átment folyadékban eczetsavas ólom
mal üledéket kapunk (eczetsavas ólomoxyd). Sósavval megcsöp- 
pentve a forraszcső-láng szegélyét halvány zöldre festik (136). W 
és G többnyire gömbös vagy szólődcd halmazokban, a többi apró 
oszlopos krystályokban jön elő. Izzitva a Pcganit veszt 24% vizet; 
a W 27; F 29; G 35.

Hydrargillit A12O3,3IIO 205. Diaspor A12O3,IIO 202. Xan- 
thophyllif SiO3, Al2O3,(Ca,Mg)O,IIO. Hydrargillit elég könnyen 
olvad fel káliban, és izzítva 34,5% vizet veszt. D csak keveset ol
vad káliban, s izzitva 14,5% vizet veszt; egy irányban jól hasad. 
X izzítva 4,5% vizet veszt ; kénsav elég könnyen vegybontja. Egy 
irányban igen jól hasad. Viaszsárga.

Allophan 3Al2O3,2SiO3+15HO 258, llalloysit 3Al2O3,4SiO3 
12IIO 260, Ochran Al2O3,SiO3+6HO 234, és Kollyrif 3Al*O3,SiO3 
-J-15H0 259. Sósav vegybontja kocsonyás SiO3 válván ki. A ke
ménysége 3; a forraszcsőlángot rendesen zöldre festi (esetleges 
réztartalomnál fogva); izzítva 42% vizet veszt. — A többi ke
ménysége 1 — 2. Izzítva II veszt 16%; O 21; K 33,5%.

Pbolerit APO3,SiO3 + 2IIO 234, Cimolii = Al2O3,SiO3+ 
4HO és Kaolin 3Al2O3,4SiO3+6IIO és 2Al2O3,3SiO3+6IIO 234. 
Sósav alig hat reájok. P vízzel sarat képez, a többi nem. K ta
pintata finom, de nem zsíros, hanem inkább érdes, és a kénsav vegy
bontja. (J szívós forgácsot faraghatni róla; kénsav tökéletlenül 
vegybontja. Izzitásnál e 3 ásvány 12—16% vizet veszt.

Ide vehetni a közönséges Agyag faj okát 234, melyek víz
zel sarat adnak, továbbá némely Kővel őt 14% vízzel; Schröt- 
térit 250, 35% vízzel : Miloschin és Ból 234, 24—26% vízzel. 
Ezek vízzel nem képeznek sarat; az utolsók abban sustorgással 
szétesnek.

Hasonlítandó a következőkből : Lazul ith, Pyrophyllit, Dister- 
rit, W őrt hit My el in és Agai ma tolit h, a melyek lombikban szinten csak 
kevés vizet adnak. Továbbá ügyelni kell a Ripidolithra is.
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b) F. e. lombikban kevés vagy semmi vizet 
sem adnak.

Lazulith PO4,APO3,MgO,HO 287 ; forraszcsőlángot gyengén 
zöldesre festi (kénsavval megcsöppentve tisztábban 136), kissé meg
duzzad s szétesik; savak közvetlen nem hatnak reá, sem kék szí
nét nem változtatják.

Willcinit (Hebeti n) 3ZnO,SiO3 218'. F. e. kobaltoldattal kék 
s helyenként zöld lesz (111) ; sósavval kocsonyás lesz. Az oldat 
további hatása mint a Calaminnál.

Myelin (Talkkővelő) 2 (APÓ3, SiO3), HO. Agalniatolith 
SiO3,APÓ3,KO,HO 234, és Pyrophyllit 3MgO,2SiO3 + 9(APO3, 
SiO3)4-9IIO 252. K: 1 — 2. Pyrophyllit egy irányban igen jól ha
sad; f. e. legyezőkép szétterjed, nagy terjet kap, a mellett rész
ben szétesik és fehér fénynyel világit; izzítva vagy 5% vizet veszt. 
— A többi nem hasad, és a f. e. nem változik. Myelint a savak 
részben vegybontják, míg az A-ra alig hatnak.

illiiskovit KO,SiO3-f-4(APO3,SiO3) 225. F. e. észrevehetőleg“ 
nem duzzad, s csak igen vékony levelekben olvad meg. Kobaltol
dat kékje helyenként tiszta.

Disterrit SiO3,APO3,(Mg, Ca)O, HO; egy irányban hasad. 
Fris levelei a f. e. szürkésfehérek és zavarosak lesznek. K : 4—5. 
Törne kénsav vegybontja.

Aiulalusit (Chiastolith) 4APO’,SiO3 236, Disthen 3APO3, 
2SiO3 239. Savak keveset hatnak reájok. F. e. phosphorsóhan SiO3 
váz válik ki. A 2 irányban elég jól hasad 91,5°; K : 7,5; a Disthen 
szintén 2 irányban, de igen jól 106°; K : 6 és kevesebb.

Topáz 2(APF3)+5(APO3,SiO3)237,és Rubellit (Lithiontur- 
malin) (Si,B)O3,APO3,(Mn,Li.K)O 241. Savak nem bántják. F. e. 
phosphorsó nem olvasztja fel egészen, a kihűléskor a gyöngy homá
lyos lesz. T az izzítás alatt megtartja átlátszóságát s nem duzzad 
meg; nagyobb darabokban hevítve a sárgák fehérre égnek, de ki
hűlve rózsaszínt vesznek fel. R fehér lesz, megduzzad néha salakos 
tömeggé. A T hasad, a R nem, és K : 6,5. R melegítés által megle
hetősen villámos lesz, a T-nál ezt csak némely féleség mutatja.

Komiul (Saphir) APÓ3 196 és Chrysoberill (Be,Al)*O3 
200. A közönséges savak nem bántják, de phosphorsavval hevítve 
ennek kezdődő íllásáig, a Korund finom pora tökéletesen felolvad, 
a Chrysoberillé kevésbbé. Mindkettőnek oldata kálival üledéket 
ad, mely ennek fölös mennyiségében felolvad. F. e. (mint por) phos- 
phorsóban lassan de tökéletesen felolvad, és az üveg nem lesz homá
lyos a kihűlés után. (Hasonlítandó Spinell 189.)

Némely Leucit pora is kék lesz, ha kobaltoldattal nedvesít- 
tettve izzíttatik. Némely K assit őrit poralakban kobaltoldattal 
megcsöppentve és izzítva kok, olykor zöld lesz; de cyankáliummal 
•szénen könnyen ad óngolyót

Azon kék, melyet finom quarezpor kobaltoldattal ad, az 
előbbi ásványok képezte kéktől az által különbözik, hogy nem oly 
erős és kissé a veresbe játszik.
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2. Köb alt oldattal megnedvesítve és izzítva zöld színt 
vesznek fel (141).

A megnedvesített kémletet elég a veres izzásig hevíteni. Az 
ide tartozó zinkoxydvegyek a szénen verődéket képeznek, mely ad
dig, míg meleg, sárga, de kihűlvén meghalaványodik (135).

Smithsonit ZnO,CO2 305 és Zinkvirág 3ZnO,CO2+3IIO314. 
Sósavban pezsegve könnyen felolvadnak. Az oldatban ammon üledé
ket ad, mely ennek fölöslegében felolvad. Smithsonit f. c. üvegben 
semmi vagy kevés, a Zinkvirág sok vizet ad.

Willemit 3ZnO,SiO3 218, és Hemimorphit 2(3ZnO,SiO34- 
3IIO. 250. Sósavval tökéletes kocsonyát képeznek; kobaltoldattal 
csak helyenként zöldek, inkább kékek. W nem, a II ad vizet.

Hasonlítandó Goslarit, Sphalorit, Kassiterit.

3. Izzitás után alkalihatásáak, és a megnedvesített 
kurkumapapírt veresbarndra (á veres lakmuszpapírt kékre) 
festik.

Brucit MgO, HO 204, Hydromagnocalcit CaO, MgO, CO2 
HO312, és Hydromagnesit MgO,IIO-{-3(MgO,CO2)312. A f.c. lom
bikban sok vizet adnak (a követk. nem). Brucit sósavban felolvad 
csendesen, a többiek pezsegve. A Hydromagnesit törne sósavas ol
datában kénsav semmi, a Hydromagnocalcitéban erős gypszüledéket 
ad. Ez utóbbihoz hasonlóan hat a Predazzit és Penkatit.

A Hydromagnesithoz közel áll a Nemalith 6MgO,CO2+GHO, 
valószínűleg Brucit és Hydromagnesit keveréke.

Calcit CaO,CO2 299 Aragonit CaO,CO2 30G. Sósavval meg- 
csöppentve élénken pezsegnek, és nagy darabban is felolvadnak benne 
melegítés nélkül. A törne sósavas oldat kénsavval üledéket ad 
(gypsz), az erősen föleresztett nem (323).

A f. c. az Aragonit darabokra esik szét; a Calcit néha szintén 
pattogzik, de az Aragonit szétesését nem tapasztalni rajta. — Ha
sonlítandó a Strontianit.

Dolomit (MgO+CaO)CO3 303 Magnesit MgO,CO2 303. Só- 
savval megnedvesítve nem pezsegnek, vagy csak átmenóleg, ha porrá 
vannak zúzva. Melegítve azonban felolvadnak benne pezsgéssel ; M 
sokkal nehezebben mint a D; ennek tömé oldatában kénsav gypsz
üledéket idéz elő, a ill-éban semmit. M kénsavban egészen felolvad, 
D részben. Hasonlítandó : Bar nap át, mely izzítva fekete és ren
desen gyengén mágneses lesz, C h a 1 y b i t, R h o d o c h r o s i t és a kö
vetkezők (323).

Strontianit SrO,CO2308Bary(ocalcit (BaO-{-CaO)CO8310. 
Föleresztett sósavban felolvadnak pezsgéssel. Kénsav az igen fölercsz- 
tett oldatban is idéz elő üledéket. B a lángot gyengén sárgászöldre 
festi, és maga zöld lesz.

Hasonlítandó az Yttrocerit.
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4. Sósav vagy salétromsav egészen vagy legnagyobb
részt feloldja, a nélkül hogy kocsonya képződnék, vagy te
temes kovasav maradna vissza oldatlamd.

Chalybit FeO, CO2 304 Mesitin (FeO,MnO + MgO) CO2. 
lUiodochrositMnO,COs305. Nickelsmaragd 3Í4 3NiO,C(>2+6IIO 
314. Sósavban melegítve szcnsavfejlődőssel felolvadnak (a következők 
nem pezsegnek). C' 51 N f. e. feketék v. szürkék lesznek, és a mág
nes által huzatnak. N könnyen felismerhető zöld színe, valamint az 
által, hogy sósavas oldatát ammon, fölös mennyiségben hozzáadva, 
világos buzavirágkékre festi. — A Chalybit legtöbb válfaja a f. c. 
pattogzik : a boraxgyöngynek üveg-zoldszínt kölcsönöz. — A kic
sit in légsavas oldatában, miután a vasoxydot ammonnal kiejtettük 
és a folyadékot átszűrtük, ebben sóskasavas ammon semmi — ellen
ben phosphorsavas nátron és ammon erős üledéket ad; mig a Cha
lybi t ugyanezen kémszerekkel semmi vagy csak jelentéktelen 
üledéket képez. A* Rhodo elír ősi t a f. e. szürke vagy fekete s 
néha mágneses lesz; a boraxgyöngyöt araethystpirosra festi.

Göthit Fe2O3,IIO 202, és Limonit 2Fes03,3IIO *) 204. Törne 
sósavban lassan olvadnak fel pezsgés nélkül, az oldatban ammon 
barnaveres üledéket idéz elő. A Göthit egy irányban kivehetöleg 
hasad; izzítva 10% veszt; a Limonit 14%.

Hasonlítandó : a II fi ma ti t némely válfaja; a Ti tanít.
Sphalerit ZnS 1G7, Marmatit FeS-|-3ZnS 167. Grecnokit 

CdS 169; sósavval főzve (vasporral keverve, már a közönséges hő
foknál is) hydrothiongázt adnak; f. e. szódával kénmájt, és hozzá a 
G barnaveres karikát (CdO), S és 51 zinkverődéket. Légsav fel
oldja kénkiválás mellett; az oldatban ammon üledéket idéz elő, 
mely a S és G-nál fölös ammonban ismét felolvad, mig a Marma tit- 
nál jelentékeny Fc2O3 marad vissza. Az ammonos oldat kénammon- 
nal erős fehér üledéket ad (ZnS).

Wad Mn-03,ll0 205 barna; Zinkit ZnO,MnO2 195 veres,f.c. 
b o ra x x al m an gánha tá s

Hasonlítandó a P s i 1 o m e 1 a n ; szürke.

Asbolan (Érd kobalt) CoO,MnOa,HO sat., a Wadnak olyan 
válfaja, melyben a CoO olykor 33% is tesz. Boraxxal kobalthatás 
(140). A szénen rendesen gyenge arsenszaga van; phosporsavval 
sűrű szörppé befőzve ibolyakék, vízzel föleresztve ibolyapiros, s 
vasvitriollal rázva rózsaszínű. Némely Asbolan megolvad.

Uráliin U3O*192. Uránokkor U2O3-|-xIIO, a f. c. egyformán 
viselik magokat, valamint a légsavas oldatban is ammon hozzátétele 
által mind a kettőből kénsárga üledék válik ki.

Némely tisztátalan Uránokkor megolvad.
Halait PO\Al2O3,IIO,CuO 288. Forraszcsőlángot zöldre festi

, *) A Vasoxydhydrát pvritalakban vogyleg a Göthittel megegyezik. A
sarga Agyagvasércz. a Babércz, a Vasvese, a Mocsárércz sat. keverékek, s 
állanak Limonit-, Agyag-, homok-, phosphorsavas mész-, vasoxvdból sat. 
Rendesen megolvadnak, néha igeu könnyen, és sósavban, agyag sat. kiválás
sal felolvadnak.
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ős sósavval megcsöppentve átmcnóleg kőkre. Kálilugban legna
gyobbrészt felolvad, egy barna, róztartalmú anyag maradván vissza. 
Lombikban sok vizet ad.

Apátit 3(3CaO)PO5+Ca(F,Cl) 284 olvad 5. Kénsavval meg- 
csöppentve a forraszcsőlángpt gyengén zöldre festi. Salétromsavban 
felolvad. A nem igen savas oldatban eczetsavas ólom erős (PbO,PO4) 
üledéket idéz elő. Vizet nem ad.

.HonazJt PO4,(Ce,La/JL'h)O 287. Nem olvad; poralakban kén
savval nedvesítve és a platinahuzal szűk gamójában hevítve aforrasz- 
csőlángot zöldesre festi. Sósav nehezen olvasztja fel. Pora összeol
vasztva kálihvdráttal, vízzel kilúgozva, szűrve, az átment folyadék 
sósavval savítva chlorcalcium és ammonnal üledéket (phosphorsavas 
mész) ad. — A kilugozási maradék sósavval oldatot képez, a mely
ben, ha nem erősen savas, sóskasav bő csapadékot idéz elő, mely 
platinakanálban izzítva tóglaveres lesz (Ceroxyd). — Eddig csak 
apró táblás krystályokban jött elő. Veresbarna vagy sárgás. °

Childrcnit PO4,Al2O3,FeO 294 sat. F. e.csak a fölüíeten lesz 
kissé folvásos; a bellángban izzítva mágneses lesz; kálival főzve 
pora sötétbarna színt vesz fel. Kénsavval nedvesítve a forraszcső- 
lángot zöldre festi. Sósavban alig olvad fel.

Polykras TaO2,ZrO\YO,FeO,'’eO 266 sat. F. c. pattogzik, 
ha hirtelen bővíttetik, de más tekintetben nem változik. Kálival 
megömlesztve és sósavval főzve, átszűrve, a szüredék ónnal befőzve 
erős tömülésnél kék lesz, de vizet adva hozzá, a szín azonnal el
enyészik. Fekete.

Fluocerit CeF188és YtfroccHt F,CaO,YO,CeO3 188. A f. e. 
fehérek lesznek; a borax a küllángban veres vagy sötétsárga üveggé 
olvasztja fel. melynek színe a kihűlés alatt meghalaványul s végre 
sárga lesz. Megszakított fuvás által a gyöngyöt zománezfehérré 
lehet tenni. — Az Yttrocerit csak az által különbözik, hogy négy
szöges oszloplap irányában hasad.

5. Sósavval kocsonyát képeznek, vagy vegybomlanak 
kovasavkiválás mellett kocsonyásodás nélkül. — Az előbbi 
számok ismejeleivel nem bírnak.

a) F. e. lombikban vizet adnak.
Dioptas3CuO,2SiO3+3HO 249; Clirysokolla 3CuO,2SiO3+ 

6HO 249. F. e. szódával pezsgés mellett gyöngyöt adnak, mely egy 
nyújtható rézszemet foglal magában. D savakkal tökéletes kocso
nyát ad: C li vegvbomlik, de nem ad kocsonyát. Ha ezen ásványok 
porát kálilúggal főzzük, zaphirkék folyadékot kapunk, a por bar
nás lesz; tovább tartván a főzés, a folyadék színe halaványul, s a por 
barnafekete lesz. Az átszűrt oldatban salmiak (elegendő mennyiség
ben hozzá téve) kovasavhvdrátot ejt ki.

Tliorit3ThO,SO3+3HO'250cs Gerit 3CeO,SiO’+3HO 250. F. 
e.szódával nem adnak rezet (mintaz előbbiek), és kocsonyásodnak*).

*) A Cerit kocsonyája, meglehetősen híg sósavval, kissé lágy; de kissé 
erősebbel csak kocsonyanemű tömeget ad.
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A Gerit (nem fölötte savas) oldata oxálsavval fehér üledékét ad; ez 
platinakanálban izzítva téglavercs lesz (Ceroxyd). A Thorit fekete, 
karcza sötétbarna; a Cerit színe piszkos veresessziirke, karcza fehér. 
T: 4,7-5.

Chloropál Fe2O3,2SiO34-3IIO 260 (Nontronit); Wolchons- 
koit SiO3,Al2O3,Cr2O3,HO,ésRöttisit(Nickelgymnit?)SiO3,NiO,HO. 
Amorphok, zöldek. Wolchonskoit sötét hagyma-, a többiek sárgás
zöldek. Wol : boraxxal smaragdzöld üveget ad, a mely kihűlve sem 
veszti szinét; Cliloropál zöldet, de a mely kihűlve meghalványul ; 
Röttisit barnát. — Poruk kálival leöntve : a Chloropálnál azonnal 
(főzés nélkül) feketés; Röttisitnél csak főzésnél és erős tömülés- 
nél változik barnára; Wolchonskoitnál észrevehetői cg nem vál
tozik. — A Röttisit sósavas oldata fölös ammonnal égkékszinű fo
lyadékot ad.

Tliraulit Fc2O3,SiO-|-3IIO, és Xylotil Fc2O33SiO’4-3MgO, 
2SiO3H-5IIO. Hosszabb fuvás után a f e. a bellángban mind a kettő 
mágneses lesz. A X oldata, miután ammonnal a vasoxydot ki
ejtettük, phosphorsavas nátronnal és ammonnal még erős üledé
ket ad, a Thraúlité nem. A T törékeny, rideg és barnásfekete; a X 
eddig csak rostos, szívós fakinézésű s barnaszínű tömegekben is
meretes.

Sepiolith (Tajték) MgO,SiO34-2IIO 242 igen könnyű. F. e* 
öszszezsugorodik. Sósav könnyen vegybontja kocsonyancniú tö
meggé.

Bastit (Schillerspath) 8(Mg,Fc)O, SiO3+2(MgO, 2HO) és 
Chrysotil 8MgO,2Si03+MgO,8HO 243. Mind a kettő bir fémfény- 
nemü színjátszó gyöngyfénvnyel, B a hasadáslapon, a Chrysotil a ros
tok hosszában. A f. c. B fekete, a Chr. fehérré ég. A törne sósav, de 
még könnyebben a kénsav mind a kettőt vegybontja. Izzitás által 
12% vizet vesztenek. — A Chrysotilhoz hasonlít a Mctaxit-, de 
gyengén selyemfényű, vaskos vagy finomrostos.

Serpeiifin 2(3MgO,2SiO3)+3(MgO,2HO) 243. Izzitás áltirl 
veszt 12—13% vizet. Hasonlítanak a következő víztartalmú mag- 
nesiasilikátok, csakhogy krystályos szöveggel bírnak s hasadnak :

Pykrohpyll. K : 2,5. Izzítva veszt 10,5%.
Pikrosmin. K : 2,7. Izzítva veszt 9 %.
Marmolith. K : 2,5—3. Izzítva veszt 15,7%.
K;í illinerer it SiO3, MgO, Al2O3, HO. K : 1,5—2. Izzítva 

veszt 13%.
Hasonlítandó Chlórit és Ripidolith, a melyeket a tömé sósav, bár 

nehezen, vegybont. Hasonlítandó 6. G y mnit.

Antigorit 3(Mg,Fe)O,2SiO3+MgO,l-IO; Monradit 4[3(Mg, 
Fc)O,2SiO3J+3IIO 244. Ncolith 3MgO,2SiO3+HO 242, cs Clin- 
tonit SiO3,Al2O3,(MgCa)O,IIO 247. Törne sósav vegybontja kocso
nyakiválás nélkül. Izzítva vesztenek 4—6%. Antigorit vékony-le
mezesen jön elő, egy irányban jól hasad; K : 2,5. Monradit krystá- 
lyosan leveles. K : ß. Clintonit egy irányban jól hasad. K : 4,5—5. 
Ncolith igen lágy. K : 1; faragható; tapintata mint a szappané.

Szabd Józ*. Ásványtan. 24
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b) F. e. lombikban semmi, vagy csak igen 
kevés vizet adnak.

Hasonlitandók az előbbi csoport utolsó ásványai.
Gadolinit SiO3,(Y,Fe,Ce,Be)O 223, ős Gehlcnit 2(3CaO) 

SiO34-2(Al,Fe)2O3,SiO3 *) 236. Sósavval tökóletcs kocsonyát adnak. 
Gad. f. e. megduzzad s némely félesége sajátszerű izzódást mutat. 
Némely meggömbölyödik igen vékony éleken. Nem hasad. Fekete, 
feketészöld. Geh f. e. nem duzzad meg, s vékony éleken meggöm
bölyödik minden különös tünemény nélkül. Szürkésfehér.

Chrysolith 3MgO,SiO3 217, Cliondrodit 2(3MgO)SiO3+ 
MgF 218. Sósavval tökéletes kocsonyát adnak. Chond. kénsavval 
bőven ad folsavat, Chrys. semmit, de K : 7 és f. e. alig változik; 
olajzöld. C h o n d. K : 6,5. Sárga, barnás, zöldes.

Leucit 3KO,2SiO3+3(Al2O3,2SiO3) 228. Sósav vegybontja, a 
kovasavat finom poralakban választván ki. Némely válfaja kobalt
oldattal szép kék lesz (137). z

6, A még hátralevő fajokat, a melyeket nem lehetett az 
eddigi csoportokba beosztani, keménységok szerint két osz
tályba helyezzük,

a) Keménységők kisebb mint 7 (Quarcz).
Biotit (Al,Fe)sO3,SiO3+(3Mg,K)O,SiO3 226, Muskovit KO, 

SiO’+4(APO3,SiO3) 225, Talk 4MgO,3SiO3+xHO 241. F. c. semmi 
vagy kevés vizet adnak. A Talk (és Szalonnáké) vízvesztesége nincs 
5°/o fölött. B tömé kénsav által vrgybomlást szenved, a többi nem. 
M levelei rugósak, T-é nem (tömött Talk gyanánt vehetni a Sza- 
lonnakövet = Steatit, tapintata szintén zsíros.). Hasonlítandó P y- 
rophylli t. A Biotithoz hasonlag viseli magát: Marga rodit és 
Phlogopit, melyeket törne kénsav vegybont; de másrészt két 
optikai tengelylyel bírnak.

Chlorit 2(MgO,Al2O3)+3([2MgFe]O,SiO3)+6HO246,és Bi- 
pidolith (Klinochlor) (MgFe)O, SiO3+ (AlFe)2O3,SiO3 + 4(MgO, 
HO) 245. Lombikban elég bőven adnak vizet; izzitás által veszte
nek 12%. Egy irányban igen jól hasadnak, a levelek nem rugósak 
(Oh. olykor aprón leveles szemcsés tömeget képez). Hosszabb főzés 
után vegybontja törne sósav, de kénsav könnyebben. A f. e. B fe
hérré ég, és nehezen olvad 5,5 egy szürkéssárga zománczczá; a 
Chlorit fekete és kissé mágneses lesz. F. c. a Kipidolith boraxxal 
elegendő mennyiségben összeolvasztva, elírom festette zöld üveget 
ad; a Chlorit vas festettet, a kihűlés alatt halványulót. — Hasonlít 
hozzájok a Chloritoid (Sismondin, Masonit), melyre a sósav fel- 
tünőleg nem hat, de a törne kénsav vegybont. K : 5—6; vízvesz
tesége 7,5%.

Wolchonskoit SiO3,(CrAl)2O3,IIO. Amorph. Sötétzöld. 
Phosphorsavval befózve smaragdzöld oldatot ad, mely vízzel föle
resztve színét megtartja és kocsonyás kovasavat választ ki.

*) A Monzoni-ról való u. n. vaskos Gehlenit sokkal könnyebben olvad 
és külön fajt képez.
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Warwickit BO3,TiO’,MgO,FeO 284.Tömc kénsav vegybontja. 
Szárazra főzve a tömeg az alkohollángot zöldre festi. Ha sósavval 
főzzük, ónt adunk hozzá, a tömülésnél a folyadék ibolyaszínű lesz, 
de vízzel főieresztve rózsaszínt vesz fel (143).

Broncit (Hypersthen) 3MgO,2SiO3+3(CaFe)O,2SiO3 213, és 
Anthophyllit FcO,SiO34-3MgO,2SiO3 310. B jól hasad egy irány
ban, és itt erős fémnemű gyöngyfényt mutat; A 2 irányban jól hasad 
104°30,és itt hasonló de gyengébb fényt mutat. Reménységök 5 —5,5.

Wolfrámsav WO3 207. Phosphorsavval főzve kékes oldatot 
ad, mely még melegen keverve vasporral és vízzel, azonnal sötét
kék lesz. — Lágy s földnemű tömegként találtatik ; sárga.

Scheelit CaO,WO3 262. Olvadó. Salétromsavval főzve porát, a 
Wolfrámsavat hagyja vissza czitromsárga színnel. Phosphorsavval 
erősen befőzve, kihűléskor szép kék tömeget ad. K : 4,5—5.

Kassiterit (Ónkő) SnO2 193. K : 6,5. T : nagyobb mint egyéb 
hasonló ásványoké.

Anatas 194, Rutil 193, Brookit 200 (mind a három) TiO2, 
s ennek hatását mutatják, ha a finom port kálihydráttal összeol
vasztjuk, sósavban felolvasztjuk, és stanniollal főzzük (143), vízzel 
föleresztés után a rózsaszín többé nem változik. Az Anatas a négy
szöges Pyramislapok szerint hasad 136° 22' s ez által különböztet
hető a többitől.

Aeschinit 266 és EuxenitZr2O3,(Ce,Y,La,Ca)Osat. diánsavas 
vegye.266. Porát kálihydráttal ezüsttégelyben ömlesztve, kilúgozva, 
szűrve, s a folyadékot sósavval közönbítve, üledéket kapunk, a mely 
fölös törne sósavval és stanniollal nehány perczig főzve, ugyanoly 
térfogatú víz hozzáadása után tiszta zaphirkék oldatot ad, mely a 
légen hamar olajzöld lesz s fokonként halványul. Ha a kilúgozásnál 
visszahagyott maradék sósavval és staniollal főzetik, a hígításnál 
halvány rózsaszínű folyadékot kapunk, mely a Aeschinitnél a kur- 
kumapapirt narancssárgára festi. F. e. Aeschinit erősen felduzzad, 
sárga vagy barna lesz. Az Aeschynit színe fekete, pora világos 
bania. — Euxenit a f. c. nem változik; barnásfekete; pora vöröses
barna. Mind a kettő fémféle.zsírfényt mutat.

Hasonlít ezekhez a Pyrochlor (Miask); jellemezve van 
alakja által (Oktaéderek). Barnaveres; pora halványsárga..

Opál SiO3 és víz 211. K : 6—6,5. F. e. lombikban vizet ad, és 
szódával pezsgés között tiszta üveggé olvad. Kálilúgban főzve leg
nagyobbrészt vagy egészen felolvad. Az oldathoz szalmiákot elegen
dő mennyiségben téve, a kovasavhydrát kiejthető..

Xe no ti ni 3YO,PO5 286. A f. e. kénsavval nedvesítve,a lángot- 
gyengén zöldre festi; phosphorsóban nehezen olvad fel színtelen 
üveggé. Keménysége 5.

Hasonlítandó : Childrenit, Orthoklas és Hyalophan.

b) Reménységök 7, vagy fölötte.
Hasonlítandó az előbbi osztályból: Kassiterit, Rutil és Opál, a 

melyek keménységre nézvo a Quarczot megközelítik.
Quarcz (Bányavirág, Amethyst, Szaruké, Tűzkő, Chalce

don sat.) SiO3 208. Szénen szódával (melyből mentői kevesebb ve- 
24«
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endô) tiszta üveggé olvad meg pezsgés mellett. Finom porát kálival 
összeolvasztva, oly tömeget kapunk, mely vízben többé kevesebbé 
tökéletesen felolvad, s melyben szalmiak elegendő mennyiségben 
hozzá téve erős üledéket (SiO3,ITO) idéz elő.

Hasonlitandó : Korund.
Cordierit 2(3MgFe)O,2SiO34-5Al2O3,SiO3) 224, Stmirolith 

2(AlFe)2O3,SiO3 237. F.e. szódával nem adnak tiszta üveget. C meg
olvad 5—5,6; S nem.

Smaragd (Berill) 3BeO,2SiO3+Al2O3,2SiO3 216, Euklas 
2(3BeO,SiO3)+2AlsO3,SiO3 240, Phenakit 3BeO,SiO3 218, és Zir- 
kon Zr2O,3SiO3 2.0. Reménységök 7,5. — Smaragd és Euklas f. c. 
erős tűzben tejfehérek lesznek, és az igen vékony éleken meggöm- 
bölyödnek. Az Euklas 2 épszögű irányban jól hasad. Phen. és Zir. 
f. e. nem változnak, legfolebb a Zirkon annyiban, hogy színtelenné 
jcsz; ha Zirkon porát kálival Összeolvasztjuk, aztán sósavval főz
zük, a föleresztett savas folyadék a kurkumapapírt narancsszínűre 
festi. Ifa a sósavas oldat a jegülésig tömíttetik, s aztán kénsavas 
káli telített oldatával főzetik, fehér üledék képződik (zirkoníold). 
P és Z eddig csak krystályokban ismeretesek.

Topáz 2Al2F3+5(AFO,3SiO3) 237. K : 8. A sárga, ha na
gyobb darabokban izzítatik, halvány rózsaszínű lesz; a szín csak a 
kihűlés után mutatja magát jól. Ha a platinahuzalon bórsavat ol
vasztunk addig, míg a lángot zöldre festeni megszűnt, és aztán 
finom topázport teszünk hozzá, tartós fuvás alatt a zöld szín újra 
előtűnik (iluorbórgáz).

Uvarowit SCaO,SiO3-|-Cr2O3,SiO3 219. F. c. nem olvad, for
rón feketészöld, de kihűlve ismét megkapja smaragdszínét. Borax- 
xal poralakban összeolvasztva smaragdzöld üveget ad. Kom : 7,5—8.

Spinell MgO,Al2O\ Plconast (Zcilanit) (MgFe)O,A12O3. 
Gahnit (ZnMg)O,Al2O3, és (’lilorospincir MgO(Al,Fe)3Ő3 189. 
K : 7;5—8. Csaknem kizárólag Oktaéderekben krystályodva jönnek 
elő. Finom poruk phosphorsavval ennek elillanásig platinatégelybcn 
hevítve, (a kihűlés után) vízzel csaknem mindnyájánál többnyire tö
kéletes oldatot ad. Ezen oldathoz kálilugot fölösen adva : Spin di
néi erős fehér üledéket kapunk, Chl'orospi ne linói hasonló sár
gásat, Pleonastnál zöldeset; az üledékekről leszűrt folyadék kén- 
ammonnal nem csapódik le. — Gahnit a phosphorsavas . oldatban 
fölös kálival csekély üledéket képez, melynek szüredékc kenammon- 
nal zöldfekete színnel bőven csapódik le, e csapadék a f. c. szénen 
erős zinkverődéket ad (135).'A Spinell rendesen veres vagy kékes; 
a Plconast fekete; Gahnit sötétzöld; Chlorospinell olajzöld és át
tetsző.

A Gahnithoz hasonló a Dysluit és Kreittonit, mely utóbbi 
az izzitás előtt hat egy érzékeny mágnestűre 190.

Gyémánt C. Keménysége elegendő ismejel 158.

— — (qX'O-------- -
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MUTATÓ.

A ritkított betűk jelentik a fajnevet, mely alatt 
annak leírása fordul elő, a többi név synonim. Az egye
nes szám alatt az ásvány a leírásban fordul elő; a dűlt 
alatt az ás vány határozásnál.

A.
Abichit, 296.
Abrasit-Gismondin.
Acadolith-Chabazit.
Acerdcse-Manganit; Wad.
Achat-Quarcz.
Achirit-Dioptas.
Achmit Akmit.
Achroit-Tur malin.
Aciculit-Aikinit.
Actinolit-Amphibol.
Actinot-Amphibol.
Adulár-Orthoklas.
Aedelforsit-Edelforsit.
Aegyrin-Pyroxen.
Aoschinit 2GG. 57/,
Agalmatolith - (Orthoklas) 564. 

3G5.
Agaphit-Kalait.
Agustit-Apatit.
Agyag- (Orthoklas) 564.
Agyag vaskő-(Limonit)
Aik ini t-Aciculit 182.
Akanthit, Argentitféle.
Akantikon-Epidot.
Akmit 215. 555.
Aktinolith (Actinolith) Gram- 

matit.
A lábán din 166. 545. 557.
Alabastrom-Calcit; Gypsz.

Alalit-Diopsid.
Alaun-Timsó.
Alaunstein-Alunit. 
Albin-Apophyllit.
Albit 230. 524. 565.
Alexandrit-Clirysoberill. 
Algerit-Wernerit.
Algodonit-Domeykit. 
Alizit-Pimelith.
Álla ni t 223. 545. 554. 
Allémon tit-Arsenantimon. 
Allochroit (Gránát) 554. 
Allogonit-IIerderit.
Allomorphit-Baryt.
A1 lop han 260. 564. 
Almandin (Gránát) 219. 555.
Almandinrubin-Spinell.
Alstonit 308.
Altait 166. 54/.
Aluminit- (Webst-erit) 565. 
Alumocalcit-Opál.
A lun it 280. 565. 
Alumogen-Keramohalit. •
A ma Igám 152. 544.
Amazonkő-Orthoklas.
Amber-Succinit. 
Amblygonit 289. 557.
Amethyst- Quarcz. 
Amiant- (Amphibol) 565.
Ammiolith 207.
Ammonsulphat-Maskagnin.

drabú Jú**- ÁevAnjrtau.
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Ammontimsó- (Timsó).
Amoibit, Gersdorffitféle.
A in p h i b o 1 214. 550. 56’2. 
Amphigen-Lencit 
Amphodelit-Anorthit.
Analci m 252. 359.
A natas 194. 371.
Anauxit, Nakritfele,
A nda 1 usi t 236. 365.
Andes in 229. 324.
Andreasbergolith-Harmotoni. 
Andreoli th -Harm o tóm.
Anglarit (Vivianit) 354.
Anglesit 272. 351.
Anhydrit 271. 356.
Ankerit-Dolomit.
Annabergit 291. 352.
Anorthit 229. 324. 361.
Anthophyllit- (Amphibol) 57/.
Anthosiderit 252.
Anthracit 159. 348.
Anthrakolith-Calcit.
Anthrakonit-Calcit.
Anthrakoxen, Retinitféle.
Antigorit- (Serpentin) 369. 
Antimon 156. 341.
Antimonblende-Kermesit.
Antimonblüthe-Valentinit.
Antimonezüst-Diskrasit.
A ntimonglanz-Antimonit.
Antimon i t 163. 341.
A ntimonkupferglanz-Wölchi t. 
Antimonnickel-Ullmannit. 
Antimonnickelglanz - Ullinannit. 
Antimonocker-Cervantit.
Antimonoxyd - Valenti ni t ; Cer- 

vantit.
Antimonphyllit-Valentinit.
A ntimonsilber-Diskrasit.
Antimonsilberblende-Pyrargyrit.
Antimon vercsezüstőrcz-Pyrargy- 

rit.
Antrimolith-Skolecit.
A p a t e l i t 280.
Apátit 284. 557. 368.
Aphanesit-Abichit.
Aphércse-Libethenit.
Aphricit (Aphrit) Turnialin.
Aphrodit 244.
Aphrosiderit, Ripidolitféle.

Aphthalose-Arcani t.
Aph th i talit-Arcán i t.
Aphthonit, Tetraedritféle.
Apjohnit-Mangántimsó. 
Aplom-Barna Vasmószgránát. 
Apophyllit 247. 55.9.
Apyrit-Turmalin.
Aquamarin-Berill.
Arago ni t 306. 366.
Arany 151. 555. 
Aranyamalgam 153.
Aräoxen 268.
Arcánit 268. 556’.
Arendalit-Epidot.
Arfvedsonit- (Amphibol) 555.
Argentit 164. 339. 343. 
Argyros-Argon ti t.
Argyrythrose-Pyrargyrit.
Árka n i t- Arcani t.
Arkansit-(Brookit.) 200. 347. 
Arquerit, Amalgamfólc.
Arsen 157. 55.9.
Arsenantimon (Allcmontit) 157.
Arscnblendc, rothe-Realgar.
Arsenblendc, gelbe-Anripigmcnt. 
Arscneisen-Leukopyrit.
Arseneisensinter-Pittizit. 
Arsen-fakóércz-Tcnnantit.
A rsenigesíiurc-Arscnit.
Arsenikblcispath-Mimetesit.
Arsenikalkies-Leukopyrit
Arsenikblüthe-Arsenit; Pharma- 

kolith.
Arsenikglanz, Termcsarsenféle. 
Arsenikglas, Arscnitfélc.
Arsenikkies-Mispickel. 
Arscnikknpfer-Domcykit.
Arsenikmangan-Kanëit.
A rseniknickel-Nickelin.
Arsenikosiderit-Arseniosiderit.
Arseniősi dérit 293. 555. 
Arsenit 206. 348, 
Arsenkies-Mispickel.
Arsenkobalt-Smaltin. 
Arsenocrocit-Arscniosiderit. 
A rsenolit-Arseni t.
Arsenomelan-Binnit.
A r s e n o p y r i t 174. 340.
Arsenrcz-Domeykit.
Arscnsav-Arseni t.



Arsensilberblendc-Proustit.
Arsenvas-Leukopyrit 173.
Arsenveresezüstércz-Proustit.
Asbest-Amphibol ; Pyroxen; Ser- 

pentin.
Asbolan- (Wad) 367.
Aspasiolith, Chlorophyllitféle- 

Iolith.
Asphalt- (Bitumen) 348. 
Astrakanit 276.
Astrophyllit (Phlogopitféle.)

354.
Atakamit 206. 352. 
Atheriasthit-Wernerit.
Angit- (Pyroxen 213.) 362.
Augustit-Apatit.
Auralit-Pyrargillitféle Svédhon

ból.
Aurichalcit 314. 352. 
Auripigment 162. 348.
Aurotellurit-Sylvanit. 
Automolith-Spinell. 
Autunit-Mészuranit.
Avanturin-Quarcz.
Axinit 223. 362. 
Azurit 313. 352.
Azurit-Lazulith.

B.
Babercz-Limonit.
Babingtonit 216. .955.
Bagrationit-Allanit.
Baierin -Columbit. 
Baikalit-Pyroxcn.
Ballcsterosit, Pyritféle. 
Baltimorit-Serpentin. 
Bandit, Sillimanitfélc.
Bányavirág-Quarcz. 
Barnaagyagvasércz-Limonit. 
Barnakő-Pyrolusit. 
Barnaólomércz-Pyromorphit. 
Barnapát-Dolomit; Breunnerit.
Barnaszén 159. 348. 
Barnavasércz-Limonit.
Barnhardtit, Chalkopyritféle.
Bársonyosrczércz - Cyanotrochit. 
Barsowit 239.
Baryt 169. 357.
Barytharmotom-llarmotom. 362.

Barytocalcit 310. 366. 
Barytophyllit-Chloritoid. 
Basicerin-Allyas Fluocerit. 
Bastit- (Schillerspath.) 369. 
Batrachit, Monticellitfélc. 
Baudisserit-Hydromagnesit. 
Baulit, Perlitféle. 
Beaumontit-Heulandit.
Békásé-Quarez.
Bélabdnyit-Dillnit. 
Belonit-(Nadelerz.) 341. 343. 
Beraunit (Kakoxenféle). 354. 
Berengelit 317.
Bergmannit-Natrolith. 
Bergholz-Amphibol. 
Bergkrystal Quarez.
Bergkork-Amphibol. 
Bergmannit-Natrolith.
Bergmilch-Calcit. 
Bergpcch-Bi turnén.
Bergseife-Orthoklas. 
Bergtheer-Bi turnén. 
Bernstein-Succinit.
Berthierit 179. 342.
Beryl 216. 372. 
Berzelianit 166. 340.
Berzeliit 288. 
Berzelin-Berzelianit.
Beudantit- (Pharniakosiderit) 

353.
Bieberit 279.
Biharit, egy uj, de nem eléggé 

jellemzett faj.
Bildstein-Orthoklas.
Bimmstein-Tajtkő.
Binnit 339.
Binnit-Dufrénoysit 181. 
Biotin-Anorthit.
Biotit 226. 329. 370.
Bismut 156. 341. 344. 
Bismutit 314. 355. 
Bismutin 163. 344.
Bismutkéncg-Bismutin. 
Bismutnickel-Grünauit.
Bismutokker 207.
Bismu tó lomezüst 153. 
Bitterkalk-D (Somit. 
Bittersalz-Epsomit. ' 
Bitterspath-Dolomit; Breunnerit. 
Bitumen 318.



376

Blaettererx-Nagyágit 175. 
Blaett er tellur-Nagyágit. 
Blaetterzeolith-Heulandit. 
Blakeit, Coquimbitféle. 
Blaueisenerde, Blaueiscnerz-Vi- 

vianit.
Blaueisenstein-Krokydolith. 
Blauspath-Lazulith.
Blei-Termes Ólom 154. 
Bleicarbonat-Cerussit.
Bleierde-Cerussit. 
Bleifahlerz-Bournonit.
Bleigelb-Wulfenit.
Bleiglanz-Galenit 165. 
Bleiglas-Anglesit.
Bleigliitte, Miniumfélc. 
Bleigummi-Plumboresinit.
Bleihornerz-Phosgenit. 
Bleilazur-Linarit.
Bleimolybdat-Wulfenit. 
BIeimulm-Galenit.
Bleiniere-Bleinierit.
Blcinierit 207. 
Bleischimmer- Jamesonit 180.
Bleischweif-Galenit.
Bleispath-Cerussit..
Bleisulpbat-Anglesit. 
Bleivitriol-Anglcsit.
Blende-Sphalerit 167.
Blödit-Astrakanit.
Blutsteiu-Hacmatit.
Bodenit, Allanitfélc. 
Böhmische Gránátén- Pyrop. 
Bohnerz-Limonit.
Bol- (Orthoklas 231.) 3G4.
Bologneserspath-Baryt.
Boltonít, vaskos Augitféle. 
Bonsdorffit, Cbloropbyllitfólc- 

Iolith.
Boráéit 282. 557.
Borax 283. 35G.
Boraxsiíure-Sassolin.
Bomin-Tetradymit. 
Bornit-Erubescit ; Tetradymit. 
Borocalcit 283. 555.
Boronatrocalcit, Hydroboracit- 

féle.
Borostyánkő-Succinit. 
Bórsav-Sassolin 208.
Bors'íiure-Sassolin.

Borsókő-Aragonit ; Calcit. 
Botryogen 280. 353. 
Botryolith-Datolitb. 
Boulangerit 182. 342. 
Bournonit 182. 341. 
Bouteillenstem-Obsidian. 
Bowenit-Serpentin. 
Bragationit - Epidotféle (Kok- 

scharow).
Bragit, Fergusonitféle. 
Brancbit, Hartitfóle. 
Branderz-Idrialin.
Brandisit-Clintonit. 
Braunblcierz-Pyromorphit. 
Braunbleioxyd-Plattnerit. 
Brauneisenerz-Limonit. 
Brauneisenstcin-Limonit.
Braunit 194. 346.
Braunkolile-Köszén.
Braunspatb-Dolomit; Breun- 

nerit.
Braunstein-Pyrolusit.
Braunsteinrabm-Wad. 
Breislakit-Amphibol.
Brcitbauptit 169.. 552
Breunnerit 304.
Breunnerit-Magnesit.
Brevicit-Natrolit. 
Brewsterit 258. 360. 
Brocbantit 281.552. 
B romár girit 187. 
Bromi t-Bromargyrit. 
Broiulit-Alstonit. 
Brongniardit 181.
Brongniartin- (Glauberit) 274. 

35G.
Bronzit-(Pyroxen) 371. 
Brookit 200. 346. 371.
Brucit 204. 36G.
Bucholzit-Sillimanit. 
Bucklandit, Epidotféle. 
Buntbleierz-Pyroniorphit. 
Buntkupfererz-Erubeseit 165. 
Buutkupferkies-Erubescit. 
Buratit 314. 552.
Bustamit-Rhodonit. 
Buttermilcherz-Kerargyrit. 
Butyrit, Hartitféle. 
By ssoli th- Gr aminati t. 
Bytownit, Barsowitféle.
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C.

Cacholong-Opál. 
(’akoxcn-Kakoxen. 
Calait-Kallait. 
Calamin-Hemimorphit 250. 
Calami t-Amphibol.
Calcedon-Quarcz.
Calcit 299 525. 366. 
Caledonit 27.3.
Calomel-Kalomel. 255. 
Calstronbaryt-Baryt. 
Cancrinit 228. 557. 
Candit-Spinell. 
Cannel-coal-Kőszén. 
Cantonit, Covellinféle. 
Caporcianit 259. 
Carbunculus-Gránát 
Carinthin-Amphibol.
Carminit 289. 
Carminspath-Carininit.
Carnat-Orthoklas 
Carneol-Karneol.
Carrollit, Linnaeitíele 
Cassiterit-Kassiterit 193. 
Castelnaudit 286. 
Castor-Petalith.
Catlinit, Kaolinféle. 
Cavolinit-Ncphelin. 
Cementréz-Czementréz. 
Cerasin-Phosgenit.
Cererit Cerit. 
Cerin-Allanit 223. 
Cerinstein-Corit. 
Cerit 250. 368. 
Cerussit 309. 555. 
Cervantit 207.
Ceylonit- (Spinell) 189. 372. 
Chabasit 253. 221. 360. 
Chalcedon-Quarcz.
Chalilit-Thomsonit.
Chalkanthit 276. 352. 
Chalkolith-Uranit 352. 
Chalcophacit-Lirokonit. 
Chalkophyllit 296, 351. 
Chalkopyrit 177. 343. 
Chalkosiderit-Dufrenil. 
Chalkősin 169. 343. 
Chalk ostibit-W olfsb er g i t. 
Chalko trichit 199.

Chalybit 304. 353. 367. 
Chatamit, Chloantitfóle.~ 
Chelmsfordit-Wollastonit. 
Chessylit-Azurit. 
Chiastolith-Andalusit. 
ChildrCilit 294. 363. 
Chileit 268. 
Chilisalpcter-Nitratiu.
Cilii tonit-Prehnit.
Cliio li th 188. 357.
Chiviatit 181. 
Chloanthit-Cloanthit. 
Chl órástólith 252. 
Chlorezüst-Kerargyrit. 
Chlórit 246. 369. 370. 
Chl őri tóid. 247. 370. 
Chloritspath-Chloritoid. 
Chlorinercur-Kaloinel. 
Chloromelan-Cronstcdtit. 
Chloropál 260. 369. 
Chlorophaeit 212. 
Chlorophan-Fluorit. 
Chlorophänerit, Chloritfelc. 
Chlorophyllit-Iolit. 
Chlorcpiccksilber-Kalomel. 
Chlorospinell-(Spinell) 189. 372. 
Chlorsilber-Kerargyrit. 
Chodnewit-Chyolith. 
Chondrodit 218. 370. 
Chonikrit- (Pyrosklerit) 244.359. 
Chrismatin-Ozokerit.
Christianit-Anorthit ; Phillipsit. 
Chrombleispath-Krokoisit. 
Chromciscnerz-Chromit. 
Chroniciscnstein-Chroinit. 
Chromglimmer, Phlogopitféle. 
C h romgrán át-U waro w i t.
Chromit 191. 346.
Chromokker 261.
Chromvasércz-Chromit. 
Chroinvaskő-Chromit. 
Chrysoberill 200. 365. 
Chrysokolla 249. 368. 
Chrysolith 217. 370.
Chrysopban-Clintonit.
Chry sopras - Quarcz.
Chrysotil- (Serpentin) 243. 369. 

; Cimolit. 364.
Cin nabar it 167. 343. 348.

, Cirkon-Zirkon.
8«al > Jóif. Átv&nviau
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Citrin-Quarcz.
Clausthalit 166.340.
Clingmannit-Margarit.
Clinochlor-Klinochlor, 
Clintonit 247. 369.
Cloanthit (Smaltin) 339. 
Clutbalith, Natrolitbféle. 
Cobaltin-Kobaltin 172. 339.
Coccinit, Kalomelféle. 
Coccolith-Pyroxen.
Coke-Kőszén 159.
Cölestin 270. 357.
Columbit 265. 
Comptonit-Thoinsonit.
Condurrit. Domeykitféle.
Conicbalcit-Konichalcit. 
Conistonit 315.
Connelit - Réz vegye Kénsav és 

chlorral (Cornwall).
Copalin 317.
Copiapit 280. 353.
Coquimbit 276. 353.
Corallenerz-Cinnabarit.
Cordierit- (Iolit) 224. 371. 
Cornwallit, Erinitféle.
Corundellit, Margaritféle. 
Corundophilit, Klinocblorféle. 
Cotunnit 187. 348.
Covellin 176. 352.
Couzeranit, Skapolitbíéle. 
Craurit-Dufrénit.
Crednerit 201. 345. 
Crichtonit-Ilmenit. 
Crispit-Rutil.
Crocidolit-Krokydolit. 
Crocoisit-Krokoit.
Cronstedtit 246. 354. 
Crucit-Andalusit.
Csehgránát-Pyrop.
Csepkó-Calcit.
Csillám : (Kálicsillám-Musko- 

vit), (Magnesiacsillám - Plilo- 
gopit; Biotit), (Lithioncsil- 
lám-Lepidolith), 328.

Csiszpala-Quarcz. 
Cuban 177. 343. 
Cubizit-Analciin. 
Cuboicit-Cbabasit.
Cuboit-Analcim.)
Cumengit, Cervantitféle.

Cummingtonit, Anthophyllitféle.
Cuprit 189. 345. 352.
Cuproplumbit 166. 343. 
Cyanit-Kyanit 239. 
Cyanosit-Chálkanthit. 
Cyanotricbit 282.
Cyklopit, Saussuritféle.
Cymophan-Cbrysoberill.
Cyprin-Vezuvián.
Czementréz-Réz.

D.
Dalmatin-Almandin.
Damourit-Margarodit/ 
Danait-Mispickel.
Danburit 224. 361.
Dannemorit 216.
Daourit-Turmalin.
Dárdany-Antimon. 156.
Dárdezüst-Discrasit.
Dárdkéneg-Antimonil 163. 
Datolith 259. 358.
Davidsonit-Bciyll.
Davyn-Nephelin.
Dec bénít 366. 350.
Degeröit, Hisingeritféle.
Delunouit, Halloysitfóle.
Delessit-Clilorit.
Delpbinit-Epidot.
Delvauxit 296.
Demant-Gyémánt.
Demantspath-Korund.
Demidoffit, Chrysokollafélc
Dermatin, Üngváritféle.
Descloizit 267.
Desniin-Stilbit
Devonit-Wawellit.-
Deweylit-Gymnit.
Diadocbit 298. 353.
Diagonit-Brewsterit.
Diaklasit, Br'onzitféle.
Diallage-(Pyroxen) 362.
Dialogi t-Rbodochrosit.
Diainant-Gyémánt 158.
Dianit 347.
Diaspor 202. 364.
Dichroit-Iolit.
Didrimit, Margaroditféle.
Digenit, Chalkosinféle.
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Diliydrit-Lunnit.
Dillni t 261.
Dimagnetit, Lievritféle.
Dimorphin 163. 
Diopsid-(Pyroxen) 213. 362.
Dioptas 249. 368.
Dioxylit-Lanarkit. 
Diphanit-Margarit.
Diploit-Anorthit.
Dipyr, Skapolithféle.
Diskrasit 164. 342.
Disterrit (Brandisit- Clintonit) 

364. 365.
Disthen-(Kyanit 239.) 365.
Dolomit 303. 323. 366.
Domeykit 164. 339.
Doppelspath-Calcit.
Dopplerit 320.
Drcelit 273.
Dufrénit 296.
Dufrónoysit 181.
Dysklasit-Okenit. 
Dyskolit-Saussurit.
Dysluit- (Spinell) 189. 372.

E.
Ed el forsit 259.
Edelith-Prehnit.
Edingtonit 254. 358. 
Edwardsit-Monacit.
Egeran-Idokras.
Ehlit 352.
Ehrenbergit, Bólféle. 
Eisen-Termés Vas.
Eisenapatit-Zwieselit. 
Eisenblau-Vivianit. 
Eiscnblüthe- Aragoni t. 
Eisenchrom-Chroinit.
Eisenchrysolith-Favalit. 
Eisenepidot-Epidot.
Eisenglanz-Haematit. 
Eisenglimmer-IIaematit.
Eisengranat-Allochroit. 
Eisenkics-Pyrit; Markasit. 
Eisenkiesel-Quarcz.
Eisenkobaltkies-Smaltit.
Eisennatrolith-Natrolith.
Eisennickelkies - Vasnickelkéneg 

166.

Eiscnpecherz - Göthit: Pitticit ;
Triplit.

Eisenperidot-Fayalit.
Eisenphyllit-Vivianit. 
Eisenrahm-Haematit ; Wad. 
Eisenresin-Oxalit.
Eisenrutil-Göthit.
Eisensinter-Pittizit ; Apatelitféle.
Eisenspath-Chalybit.
Eisenthongranat-Almandin.
Eisenvitriol-Melanterit.
Eisspath-Orthoklas.
Eisstein-Kryolith.
Ekebergit-Wernerit.
Elaeolith-Nephelin.
Elasmose-Nagyágit.
Elaterit 320.
Elektrum-arany tartalmú ezüst

338.
Eliasit, Gummiérczfe'le.
Emboli t 187.
Embrithit, Jamesonitféle.
Emerald-Smaragd.
Emeraude-Smaragd.
Emerylit-Margarit 362.
Emmonit-Strontianit.
Emplektit, Wittichitféle.
Enargit 185.
Enceladi t-Warwickit.
Endellione-Bournonit.
Enstatit; Bronzitfóle.
Ephesit-Marga ritféle (Ephesus 

mellett).
Epichlorit, Chloritféle.
Epidot 222. 363.
Epistilbit 257.
Ep somit 278. 356.
Erbsenstein-Aragonit ; Calcit.
Érez 322.
Erdkobalt-Asbolan ; Erythrin.
Érd mán ni t 261.
Erdharz-Retinit.
Erdöl-Bitumen.
Erdpcch-Asphalt.
Erdwachs-Ozokerit. 
Eremit-Monacit.
Erinit (Thomson), Bólféle.
Erinit 295. 351.
Ersbyit-Mészlabrador 325.
Erubescit 165. 343.
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Erythrin 291. .952. 
Esmarkit-Datolith-Iolith 
Euchroit 298. 351. 
Eudialyt 217. 358. 
Eudnophit, Analcimféle. 
Eugenglanz-Polybasit. 
Eukairit 166. 340. 
Eukamptit, Chloritféle. 
Euklas 240. 372.
Eukolith 361. 
Eulytin 217. 355. 
Eumanit-Brookit.
Euphyllit 247. 362. 
Eupyrchroit-Apatit.
Eusynchit (Dechenit) .95/. 
Euxenit 266. 370. 
Euzeolith-Heulandit.
Ezüst 153. 338. 
Ezüstkéneg-Argentit.

F.
Fahlerz : ( Antimonfahlerz-Te- 

traëdrit), ( Arsenfahlerz-Ten- 
nantit), (Silberfahlerz Polyte
lit) , (Quecksilberfalilerz-Spa- 
niolith)-Fakoércz.

Fahlunit-Cordierit 224. 
Fakôércz-Tetraëdrit. 
Faserkiesel-Sillimanit. 
Faserzeoli th-Na troli th. 
Fassait-Pyroxen.
Faujasit 254. 
Fayalit 218. 
Federalaun-Keramolialit.; iïalo- 

trichit; Epsomit.
Federerz-Heteromorphit. 
Fehérantimonércz-V  alenti ni t. 
Fehérólomércz-Cerussi t. 
Fekete Kovamangán 345. 
Feldspath-Albit; Orthoklas. 
Felsőbányit 281. 
Fénykobalt-Kobaltin. 
Fergusonit 263. 347. 
Ferrotantalit-T antali t. 
Ferrotitanit-Schorloniit. 
Fettbol, Bôlféle. 
Fettstein-Elaeolith. 
Feuorblende-Xanthokon. 
Feueritein-Quarcz.

Fibroferrit 280.
Fjbrolith-Sillimanit.
Fichtelit, Scheereritféle 320.
Fieinit, Dufrénitféle.
Fieldit, Dufrcnoysitféle.
Fischerit 288. 364.
Fluellit 188.
Fluocerin-allyas Fluocerit. 
Fluocerit 188. 368. 
Fluolith-Szurokkő.
Fluorit 187. 357.
Flusspath-Fluorit.
Földpát- (Feldspath) 231 323. 
Földszurok Bitumen.
Folpát-Fluorit.
Foncsor-Amalgám 138.
Forsterit, Olivinféle. 
Fowlerit-Rhodonit.
Francolith-Apatit.
Franklinit 191. 346.
Fraueneis-Gyps.
F rauenglas-Gyps.
Freiberg it-Tetraedrit.
Freieslebeni t 185.
Frugardit- Vezuvián. 
Fuchsit-Muskovit.
Fiisttopáz -Quarcz.

G.
Gadolinit 223. 370.
Gagát-Kőszén.
Gahnit- (Spinell) 189. 372.
Gálák ti t-Natrölith.
Galena-Galenit.
G a 1 c n i t 165. 342. 343.
Gáliczkö-Melanterit. 
Gallicinit-Rutil.
Gallitzinit-Goslarit.
Galmei-Hemimorphit ; Smit.liso- 

nit.
Ganomatit-Günseköthigerz.
Giínseköthigerz-Pitticit. 
Garnsdorfíit-Pissophan.
G a y 1 u s s i t 811. 356.
Gedrit, Anthophyllitféle.
Gchlenit 236. 370.

í Gr krösestein-Anhydrit.
I Gelbbleierz-Wulfenit.
I GelbeisenerzMisy.



Gelbeisenkies-Pyrit. 
Gelberde-Limonit. 
Gelberz-Sylvanit.
Geokronit 183. 342. 
Gersdorffit 172. 333. 
Gibbsit 294. 364.
Gibbsit-Hydrargillit. 
Gieseckit, Pinitféle-Iolith. 
Gigantolith, Cblorophyllitf« 

lolith.
Gilbertit, Margaritféle. 
Gillingit-Hisingerit. 
Giobertit-Magnesit.
Gismondin 254.
Gismondin -Phillipsit. 
Glanzarsenikkies-Leukopyrit. 
Glanzbraunstcin-Hausmannit. 
Glanzkobalt-Cobaltin. 
Glanzinanganerz-Manganit. 
Glaseri t - Ar canit.
Glaserz-Argon ti t.
Glaskopf (Glatzkopf)-Haema tit ; 

Limonit; Psilomelan.
Glütte-Ólomokker. 
Glatzkopf-Glaskopf.
Glauberit 274. 356*.
Glaubersó-Glaubersalz-Mirabilit 

279.
Giaukodot 175. 339. 
Glaukolith-Wornerit.
Glaukonit 244.
Glaukophan, Wichtynféle 215. 
Glaukosiderit-Vivianit. 
GlctsChersalz-Epsomit.
Glimmer-Csillám. 
Glinkit-Olivin.
Glockerit 280 
Glossccollit 261.
Glottalit 253. 
Gmelinit 253.
Gökumit-Vezuvian.
Gold-Arany. 
Goslarit 178. 357.
Göthit 202. 367. 
Gramenit, Ungvárit féle. 
Grammatit-Amphibol. 
Grammit-Wollastonit. 
Gránát 219. 367. 363.
Granati t-Staurolitb. 
Graphit 161. 346.
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' Graubraunstein-Manganit: Py- 

rolusit.
Graueisenkies -Markasit. 
Graugiltigerz-Tetra”drit. 
Graugolderz-Nagyágit. 
Graulit, Coquimbitféle. 
Graumanganerz-Pyrolusit. 
Grausilber-Selbit.

»!<•- Grauspiessglanzerz - Antimonit 
163.

Greenockit 169. 367. 
Greenovit-Sphen. 
Grenatit-Staurolith.
Grengesit, Tburingitfóle- 
Groppit 244.
Groroilith-Wad.

I Grossular-(Gránát) 21^.361.363. 
Grünauit 1G6.
Griinbleierz-Mimelen : Pyromor- 

phit.
Grüneiscnerz. Griineisenstein- 

Dufrenit.
Grünerde-Seladonit. 
Guanit-Struvit.
Gummibleispath-Plumboresinit. 
Gummiércz 192.
Gurhofîan-Dolomit. 
Gurhofit-Dolomit. 
Gurolit-Gyrolith.
G u y a q u i 11 i t 317.
G y c m á n t 158. 372. 
Gyémántpát-Korund. 
Gyeptőzeg -Tőzeg. 
Gyepvasércz-Limonit. 
Gymnit 244. 360.
Gvöngykő-(Orthoklas) 231. 32$. 

363.
Gyöngypát-Dolomit.
Gyöngy tu fl-Opál.
Gypsz 275. 332. 356.
Gyrolith. Apophvllitféle.

. H.
Haarkies-Millerit; Markasit. 
Haarsalz-Keramohalit; Epsomit. 
Hafhofjordit-Oligoklas.
Maid ing érit 290.
Maliit-Websterit.
Halloysit 261. 364.
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Halotriehin, Halotrichitféle. 
Halotrichit-Keramohalit; Timsó.
Hämatit 197.555.544. 545. 554. 
Hämatokonit. Calcitféle.
H armo toni 255. 552.
Harringtonit-Skolezit.
Harrisit, Chalkosinféle.
Hartbraunstcin-Braunit. 
Martin 319.
Hartit 319. 
Hartkobalterz-Skutterudit 177. 
Hartkobaltkies-Skutterudit. 
Hartmanganerz-Psilomelan.
Ha tellett in 319.
Hauerit 171. 545. 557.
Hausmannit 191. 54 5. 
Hauyn 227. 555.
Haydenit - Chabasit.
Hayesin-Borocalcit.
Hebetin-Willemit.
Hedenbergit-Babingtonit. 555. 
Hedyphan-Mimetit 350.
Hegyi szappan-Orthoklas. 
Hegyitej-Calci t.
Heliotrop-Quarcz. 
Helminth-Chlorit.
Helvin 220. 555.
Hemimorphit 250. 364. 366.
Hercynit-Spinell.
Herdei i t 289. 
Hermannit 214.
Herrerit-Smithsonit. 
Herschelit-Gmelinit.
Hessit-Petzit 166. 341. 
Hessonit-Gránát.
He tepozi t-Heterosit. 
Heteroklin 201. 
Heteromerit-Vezuvián. 
Heteromorphi t 180. 
Heterosit 288.
Heulandit 257. 331. 360.
Higany 152. 55.9.
Highgate Resin-Copalin.
Himbeerspatb-Rhodochrosit: 
Hírein, Asph’altféle.
His ingerit 247.
Hiuzzaphir-Iolit.
Hiuzzaphir, tokaji-Obsidián 
Ho.hlspath-Andalú8Ít. 
Holdkő-Orthoklas.

Holmesit-Holmit-llolmsit-Clin- 
tonit.

Holzasbest-Amphibol. 
Holzkupfererz-Oli venit. 
Holzzinn-Kassiterit 
Honigstein-Mellit.
Hopeit 289. 
Horgkéneg-Sphalerit. 
Horgpát-Smithsonit. 
Horgvitriol - Goslarit. 
Hornblei-Phosgenit. 
Hornblende-Amphibol. 
Hornerz-Kerargyrit. 
Hornquecksilber Kalomel. 
Hornsilber-Kerargyrit. 
Hornstein-Quarcz.
Hudsonit, Babingtonitféle. 
Humboldit-Datolith. 
Humboldtilith-Melitith. 
Humboldtin-Oxalit.
Humboldti t-Oxalit. 
Humit-Chondrodit.
Huraulith (Triphyllinféle) 555. 
Huronit, Falilunitféle-Iolith. 
Hyacinth-Zirkon.
Hyalith-Opál. 
Hyalomelan-Tachylith. 
Hyalophan 235. 56’5. 
Hyalosiderit-Chrysolith.
Hyblit, Sordawalitféle. 
Hydrargillit 205. 364. 
Hydroboracit 283. 557. 
Hydrocalcit-Penkatit. 
Hydrocerit-Lanthanit. 
Hydrodolomit 312. 
Hydrolith-Chabasit; Gmelinit. 
Hydromagnesit 312. 366. 
Hydromagnocalcit 812. 366. 
Hydrophan-Opál.
Hydrophilit, Kősóféle. 
Hydrophit 244. 
Hydrotalcit-Völkneritféle. 
Hydrozinkit-Zinkvirág. 
Hypargyrit, Miargyritféle. 
Hypersthen- (Pyroxen) 371. 
Hypochlorit-Eulytinféle. 
Hyposklerit, Albitféle. 
Hypostilbit • S ti Ibit. 
Hypoxanthit, Bolféle. 
Hystatit-Titánvas 292.
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I.
Iberit, Chlorophyllitféle-Iolith.
Ichthyophthalm-Apophyllit. 
Idokras 220. 303.
Idrialin-Idrialit ; Idrialit. 
Idrialit 320.
Ienit-Lievrit. 
Igloit-Aragonit. 
Ikrákó-Calcit.
Ilmenit 199. 346.
Ilmenit-Mengit 
Ilmenorutil, Rutilféle. 
Ilvait-Lievrit.
Indianit-Anorthit. 
Indicolith-Turmalin. 
Iolith 224. 572.
Irásércz-Sylvanit 175.
Iridi um 152. 
Iridosmin 155. 547. 
Iridplatin, Platinaféle
Irit 192.
Iserin 192.
Iserin-Ilmenit.
Isopyr 236. 
Ittneri t 253.
Iwaarit (Schorlomitféle) 560. 
Ixolyt 319.
Izlandipát-Calcit.

J.
Jacksonit- Prehnit.
Jáczint-Zirkon.
Jade-Saussurit.
Jamesonit 180. 54/.
Jargon-Zirkon.
Ja rosit 281. 555.
Jaspis-Quarcz.
Jaspoid, Szurokkőfélc.
Jaspopal-Opál.
Jaulingit, Walehowitféle. 
Jefíersonit-Pyroxen.
Jégko-Kryolith.
J égpát-Orthoklas.
Jellettit-Allochroit. 
Jenkinsit-Hydrophit.
Jodargyrit 187. 549. 
Jodit-Jodargyrit.
Joh annit 279.

Johnit-Kullait.
Joseit, Tetradymitféle. 
Junkerit-Chalybit. 
Jurinit-Brookit.

K.
Kákásüvegércz-Freicslcbenit.
Kakoxen 294. 554.
Kalait-Kallait. 
Kalamin-Hemimorphit 250. 
Kálicsillám-Muskovit. 
Káliföldpát-Orthoklas. 
Káliharmotom-Phillipsit.
Kálisalétrom, Kalisalpeter-Nit- 

rit.
Kalisulphat-Arcanit.
Kálitimsó- (Timsó) 556. 
Kalk-Calcit.
Kalkaugit-Wollastonit. 
Kalkchabasit-Chabasit.
Kalkchromgranat-Uwarowit. 
Kalkeisenerz-Lievrit.
Kalkeisengranat-Allochroit. 
Kalkgranat-Grossular. 
Kalkbarmotom-Phillipsit.
Kaik malachit, Malaebitféle. 
Kalkmezotyp-Skolccit.

• Kalkspatb-Calcit. 
Kalktbongranat-Grossular. 
Kállait 288. 567. 
Kallochrom-Krokoit.
Kallófőld-Ortboklas. * 
Kalomel 185. 548. 
Kalophonit, Grossulárféle.
Kümiuererit- (Pyrosklerit) 244. 

569.
Kammkies-Markasit. 
Kainpylit-Mimetit. 
Kanéit 169.
Kanelstcin-Gráiuít.
Kaolin-Ortboklas 564. 
Kapuiéit, Wawellitféle.
Kàpnit-Smithsonît. 
Karminspatb, Mimetesitfélv. 
Karncol-Quarcz.
Karpbolith 252. 567.
Kar pb ősi dérit 297.

; Karstenit-Anbydrit.
; Kascholong-Opál.
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Kassiterit 193. 565.57/.
Kassiteroiantalit-Tantalit.
Kastor-Petalit.
Katapleit 219. 569.
Kátrány-Bitumen.
Katzenaug-Quarcz.
Keilhauit 261. 565.
Kék-asbest-Krokydolit.
Kékkő-Clialkanthit.
Kén 107.548.
Kénarsenvas-Mispickel.
Kénessav 207.
Kénsav 207.
Kenngottit, Freicslcbcnitfélc.
Keramohalit 277.
Kerargvrit 187. 549.
Kerasin-Pliosgenit.
Kerat-Kerargyrit.
Kerékércz-Bournonit 182.
Keresztkó-Harmotoin.
Kérmés it 207. 548.
Kerolith 213.
Kesersó-Epsomit.
Kibdelophan-Ilmenit.
Kieselkupfer-Chrysokolla.
Kieselmalachit-Crysocolla.
Kieselmangan-Rbodonit.
Kieselsalzkupfer-Chrysokolla. 
Kieselscbiefer-Quarcz.
Kieselsinter-Opál.
Kieselwismuth-Eulytin.
Kieselzinkerz-Kalaniin.
K ieselzinkspath-Kalamin.
Kilbrickenit 3'12.
Killinit, Pinitfélc-Iolith. 
Kirwaiiit-Stilpnomelanféle (Ba

zaltban).
Klaprothin-Lazulith.
Klebschiefer Qarcz.
Klinocblor 241 579.
Klinoklas-Abichit.
K n ebelit 218.
K obaltarsenkies- Arsenopyri t
Kobaltblüthe-Erythrin. i
Kobaltfény-Kobaltin.
Kobaltglanz-Kobaltin.
Kobaltin 172. 555.
Kobaltkics-Linneit.
Kobaltmanganerz-Asbolan.
Kobaltschwarze-Asbolan. i

Kobalt virág -Erythrin.
K obaltvi triói-Bicberit.
Kobellit 182.5/2.
Kochsalz-Kősó 186.
Koczkaércz-Pharmakosiderit.
Kohlcnblendc-Anthraci t.
Kohlensüurc-Szénsav.
Kokkolith-Pyroxen.
Kólen-Amphibol.
Kollvrit 261. 564.
Kolophonit-Gránát.
Kon i chalcit 293.
Königin-Brochantit.
Konit-Doloinit.
Könlcinit, Scheereritféle 529.
Kön 1 i t 319.
Kőolaj-Bitumen.
Koracit, Uraninféle. 
Korit, Sordawalitfélc.
Kor und 196. 565.
Kősó 186. 555. 556.
Kőszén 159. 548.
Köttigi t 291.
Koupholit-Prehnit.
Kovakő-Quarcz.
Kovamalachit-Chrysokolla. 
Kovamangán-Rhodonit.
Kóvelő-(vrthoklas) 564. 
Krablit-Baulit. 
Krantzit-Retinit. 
Kraurit-(Dufrénit) 554.
Kreittonit-(Spinell) 189. 572. 
Kremersit, Szaliniakfélc. 
Kréta-Calcit.
Krcuzstcin-Harmotom.
Krisuvigit-Brocbantit.
Krokoisit-Krokoit.
Krokoi t 267. 559. 
Krokydolith 242. 555.
K r y o 1 i t h 188. 557.
Kryptolith 285.
K ü h n i t - B e r z e 1 i i t.
Knpaphrit-Tirolit.
Kupfer-Réz 153.
Kupferantimonglanz - Wolfsber- 

git.
Kupferblau - Azurit; Chrysokol- 

laféle.
Kupferbleispath-Linarit.
Kupferbleivitriol-Linarit.
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Kupferblende-Tennantit. 
Kupferblüthe-Chalkotrichit. 
Kupferdiaspor-Lunnit. 
Kupferfahlerz, Tennantitfélc. 
Kupferglanz-Chalkosin 169. 
Kupferglas-Chalkosin. 
Kupferglimmer-Chalkophylit. 
Kupfergrün-Crysocolla. 
Kupferindig-Coveliu 176. 
Kupferkies-Chalcopyrit 177. 
Kupferlasur-Azurit. 
Kupfermanganerz-Wad. 
Kupfernickel-Nickelin 169. 
Kupferpecherz-Chrysokolla. 
Kupferphyllit-Chalkophyllit. 
Kupferroth-Cuprit. 
Kupfersammterz-Cyanotrichit. 
Kup'ferschaum-Tirolit. 
KupferschwHrze-Melakonit ;

Crednerit.
Kupfersilberglanz-Stromeyerit. 
Kupfersinter-Chrysokolla. 
Kupfersmaragd-Dioptas. 
Kupferuranit-Chalkolith. 
Kupfervitriol-Chalkanthit. 
Kupferwismutherz-Wittichit. 
Kupferwismuthg lanz - Wittichit ;

Tannenit.
Kyanit 239. 365.
Kyrosit-Pyrit.

L.

Labrador 229. 324. 361.
Labradorit-Labrador.
Lagonit 283.
Lagunit-Lagonit.
Lan árkit 274. 350.
Lancasterit-Brucit ; Hydromag- 

nesit.
Lanthanit 312.
Lapislazuli 227. 358.
Lapisollaris-Talk.
Lardorellit 284.
Lardit Orthoklas.
Lasionit-Wawellit. 
.Lasur-Azurit. 
pasurit-Lazurkö 199. •

—■ Szabó Józs. XavAnytnu.

Lasurmalachit-Azurit. 
Lasurstein-Lazurkő. 
Latialit-Hauyn.
Latrobit-Anorthit.
Laumonit 248. 358.
Laumontit-Laumonit.
Lavendulan 291.
Lazulith 287. 36’4. 365.
Lazurkő-Lapis lazuli. / /7 4 
Leadhillit 273. 350. 
Lebererz-Cinnabarit.
Leberkies-Markasit. 
Ledererit-Chabasit.
Lcedsit, Dréelitféle.
Leelit-Orthoklas. 
Lehm-Orthoklas. • 
Lehmannit-Krokoisit. 
Lehuntit-Natrolith. 
Lemanit-Saussurit.
Lencseércz-Lirokonit.
Lenzin-Lenzinit-Halloysit.
León kardit 249.
Lepidokrokit-Göthit.
Lepidólith 226. 355. 362. 
Lep idomé lan 226.
Lerbachit (Selenhiganyólom) 

340.
Lettsomit-Cyanotrichit.
Lcuchtenbergit-Chlorit.
Leucit 228. 325. 370.
Leukophan 217.
Leukopyrit 173. 340.
Lcvélércz-Nagyíígit 175.
Levyn 254.
Levyn-Chabasit.
Libet honit 292. 352.
Liebenerit, Pinitíele-Iolith.
Licbigit 314.
Lievrit 23S. 345. 354.
Lignit-Koszén 159.
Ligurit Sphenféle.
Limonit 204. 333. 346. 367. 
L in árit 281. 350.
Lincolnit-Stilbit.
Lindackerit 296.
Lindsayit (Linseit) Anorthit.
Linnéit 177. 344.
Linsenerz, Linsenkupfer -Liro- 

konit.
’Liparit-Fluorit.

25
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Lirokonit 297. 351. 
Lithiouglimmer-Lepidolith. 
Lithionit-Lepidolith 226. 
Lithionturmalin-Rubellit 5’65. 
Lithomarga-Orthoklas. 
Loboit-Vczuvian.
Loganit-Pyrosklerit (Canada).
Lölingit-Leukopyrit.
Lonchidit Markasit.
Lophoit-Chlorit
Löweit 282.
Löwigit 280.
Loxoklas-Orthoklas.
Luchssapbir-Iolit.
Lumachel-Calcit.
Lunnit 295. , ö’52.
Lydischerstein-Lydiaikö-Quarcz.

M.

Maclureit-Chondrodit. 
Magnesiacsillám - Phlogopit;

Biotit. 
Magnesiahydrát-Brucit. 
Magnesian limeston-Dolomit. 
Magnesiatimsó-Pickeringit. 
Magnesit 303. 366. 
Magnesitspath-Breunnerit. 
Mágneskéneg-Pyrrliotin. 
Mágnesvasércz - Mágnes vasko-

Magnetit.
Magneteisenerz-Magnetit.
Magneteiseukies-Pyrrhotin. 
Magneteisenstein-Magnetit.
Magnetit 190. 344. 346. 
Magnetkies-Pvrrhotin 168. 
Malac hit 312. 352. 
Malachitkicsel . Chrysokolla- 

féle.
Malakolith-Pyroxen. 
Maiakon, Zirkonféle. 
Maltha-Bitumen.
Malthacit» Halloysitféle. 
Mancinit, Willemitfele. 
Manganamjjhibol-Hermannit. 
Manganaugit-Rhodonit. 
Manganblende-Alabadin. 
Manganchrysolith-Tephroit.

Mangancpidot-Epidot 222. 361.
■ Manganglanz-Alabandin.

Mangangranat-Spcssartiu
■ Maganföny-Alabandin. 

Manganhyperoxyd-Porolusit.
! Manganit 203. 346.
i Mangankiesel-Rhodonit.

Mangankupferoxyd-Crcdnerit.
' Manganocaleit 309.
! Manganpdt-Rhodochrosit.

Manganschauni-Wad.
Manganspath-Rhodocb rosit;

Rhodonit.
Manganthongranat-Spessartin.
Mangantiinso-Apjohnit.
Manganvitriol, a Vezuvon.
Marasmolit-Sphalerit.
Marcelin-Braunit.
Marekanit-Obsidian.

■ Márga-Calcit.
1 Margarit (Emerylit) 247.
i . -,Margarodit- (Muskovit) 370.

Markasit 173. 344.
Marinarosi gyémánt-Quarcz.
Marmatit- (Spalerit) 367.
Marmolith- (Serpcntin) 369.

• Marmor-Calcit.
I Martinsit-Kősó.
i Martit 190.
1 Márvány-Calcit.

Maskagnin 276. 343.
Masonit-Chloritoid 370.
Matlockit 201. 350.
Medjidit 282.
Meerschauin-Tajték.
Megabasit, Wolframitféle.

• Mejonit 221. 359.
Melakonit 192. 352.
Melanchlor, Triphylinféle 288.
Melanchym, Pyropissitféle 320. 
Melanglanz-Stephanit. 
Melanit—Gránát.

• Melanochroit 267. 350.
Melanterit 278. 353.

Î Melilith 221. 359.
j Melinit, Kaolinféle.
! Melinophan 217.
I Mellit 316.
i Melopsit, Kővelőféle.
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Menakanit-Ilmenit. • 
Menakerz-Sphen. 
Mendipi t 201. ó’őo. 
Meneghinit 183. 342. 
Mengit 266.
Mengit-Monacit. 
Menilit-Opál. 
Mennige-Minium. 
Mergel, Márga-Calcit. 
Merkúr-Higany. 
Merkurblendc-Cinnabarit. 
Merkurarany, Am alga ni féle. 
Merknrezüst-Anialgam. 
Meroxen-Biotit.
Mesitin-(Mcsitinspath-Biviinne- 

rit) 367.
Mesolin-Chabasit; Lcvyn. 
Mesolith-Skolecit. 
Mesotyp-Skolecit ; Thomsonit. 
Mészkö-Calcit.
Mészpát-Caleit. 
MésztufT-Calcit.
Metachlorit, Thuringitíele. 
Metaxit (Chrysotilféle) 369. 
Meteoreisen-Meteorvas-Vas. 
Miargyrit-Myargyrit. 
Micaphyllit-Andalusit. 
Micarellit-Wernerit. 
Middlctonit 317. 
Miemit-Dolomit. 
Miesit-Pyroinorphit. 
Mikroklin-Orthoklas 
Mikrőlit.h, Pyrocklorfele 
Mi 11 érit 158. 344.
Miloschin- (Citromokkor) 261. 

36J.
Mimetcn-Miinetit. 
Mimetesit-Mimetit. 
Mi in étit 286. ó’50. 
Min inni 201. 350: 
Mirabilit 279. 356. 
Misenit-Kettőd kénsavas káli. 
Mispickel-Arsenopyrit 174. 
Misy'280.
Mizzonit, Werneritféle. 
Moccastcin Mokkako-Quarcz. 
Mohsit-Ilmenit. 
Moldauit-Obsidian.
Mól ybdenblcispath- Wulfenit. 
Molybdenglanz-Molvbdenit.

•. Molybdenit 176. 346.
Molybdenokker 207. 355.
Molybdensilber-Tetradymit. 
Monacit 287. 368.
Monacitoid, Monacitféle.
Mondstein-Orthoklas.
Monheimit-Smithsonit.
Monophan-Epistilbit.
Monradit 243. 369.
Monrolit-Kyanit.
Monticellit-Chrysolit. 
Montmilch-Calcit.
Montmorillonit 26 .
Morasterz-Limonit.
Morenosit, Nickelvitriolféle.
Morion-Quarcz.
Moroxit-Apatit.
Morveni t-I larmotom.
Mosandrit 262. 36o.
Müllerin 341.
Midiiéit «Vivianit.
Murchisonit-Orthoklas.
Muriacit-Anhydrit.
Muromontit, Allanitféle.
Müsenit, Linneitféle.
Muskovit 225. 329. 365. 370.
Mussit-Pyroxen.
Mussoit-Parisit.
Myargyrit 179. 342.
Myelin 364. 365.

' Mvsorin 352.

N.
Nadeleisenerz-Göthit.

; Nadelerz-Aikinit 182.
I Nagyágit 175. 341.
I Nakrit-Orthoklas.

Naphta-Bitunien.
Naphtadil, Asphaltflle.
Napkö-Orthoklas.
Nasturan-Uranin.
Natrocaleit-Gaylussit.
Natrolith 256. 558.

, Natron-Natronit.
Natronit 311. 356.
Natronchabasit • Gmelinit.

i Nátronfoldpát-Albit.
Natronmesotvp-Natrolith.

25*
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Nátronsalétrom, Natronsalpeter- 

Nitratin.
Naumannit 166. 340.
Nemalith-(Brucit) 366.
Neolit 242. 369.
Neotyp, Calcitféle.
Nephelin 22S. 359.
Nephrit-Amphibol.
Neukirchit, Manganitféle.
Neurolith 242.
Newjanskit-Iridosmin. 
Nickelantimonkies-Ullmannit. 
Nickelblüthe-Annabergit. 
Nickelglanz-Gersdorffit. 
Nickelgymnit (Gymnitféle-) Röt- 

tisit.
Nickelin 169. 339.
Nickelkéneg-Millerit.
Níckelkics-Millerit 16S.
Nickelocher-Annabergit.
Nickelsmaragd (Texasit) 

314. 367.
Nickelvitriol-Pyromelin. 
Nickelwismuthglanz-Grünauit. 
Nigrin-Rutil.
Niobit- (Columbit) 265. 347.
Nitratin 299. 356.
Nitrit 298. 356.
Nitrocalcit 299.
Nitroinagnesit.
Nontronit- (Chloropál) 260. 369.
Nordonskioldit - Tremolitféle 

(Finland).
Nosean 227. 358.
Nosin-Nosean.
Notit, Sordawalitféle.
Nussierit-Pyromorphit.
Nuttalith-Wernerit.

o.
Obsidián-(Orthoklas) 231. 328. 

363.
Ochran-(Orthoklas) 364.
Ochroit-Cerit.
Octabedrit-Anatas.
Oerstedtit, Zirkonféle.
Ogkoit-Chlorit. 
Oisanit-Anatas.

Okenit 249. 359. 
Oligiste-Hamatit.
Öligoklas 230. 324.
Oligonit- Chalybit. 
Oligonspath-Chalybit. 
Olivcnerz Oli venit.
Oli venit 292. 351.
Olivcnkupfer-Olivenit.
Olivin-Chrysolith.
Ólom 154. 338. 
Ólomfényle-Galenit 165. 
Ólommézga-Plumboresinit. 
Ólomokker 192. 
Ólomvitriol-Anglesit.
Ón 155.
Onegit-Göthit.
Ónércz-Kassiterit. 
Ónkő-Kassiterit.
Onkosin, Agalmatolithféle. 
Onofrit 169.
Onyx-Quarcz.
Oolit-Calcit.
Oosit, Pinitféle-Iolith. 
Opál 211. 323. 371.
Opalin Allophan-SchrÖtterit.
Operment-Auripigment. 
Ophit-Serpentin.
Opsimose-Mangankiesel (fekete) 
Orangit-Thorit.
Oropion, Kallóföldféle.
Orpiment • Auripigment. 
Orthit-Allanit 223.
Orthoklas 231. 324. 3G3. 
Osmelith-Hektolith.
Osmiridium-Iridosmin. 
Osteolith-Apatit. 
Ostranit-Zirkon.
Ottrelith 244.
Owehit-Thuringit. 
Oxacalcit-Whewellit.
Oxalit 315. 
Oxhaverit-Apophyllit. 
Ozarkit-Thomsonit. 
Ozokerit 319.

p.

Padogit-Orthoklas. 
Pajsbergit, Rhodonitféle.
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Palagonit 216.
Palladium 152. 338. 
Palladiumgold, Aranyféle. 
Paragonit, Margaroditféle. 
Paraluminit-Aluminit. 
Paranthin-Wernerit.
Parasit, Boracitféle ; Hydrobora- 

citféle.
Parastilbit, Desminféle. 
Pargasit-Amphibol. 
Párisit 314.
Partscbin, Mangánepidotféle. 
Passauit-Porcellanit. 
Patrinit-Aikinit.
Paulit-Pyroxen. 
Pecbblende-Uranin. 
Pecbeisenerz- Gothit. 
Pecherz-Uranin.
Pecbstein-Orthoklas. 
Pechuran-Uranin. 
Peganit 289. 364. 
Pegmatolitb-Orthoklas. 
Pektolitb 248. 359. 
Peliom-Iolit.
Penkatit 312. 366.
Permin, Chloritféle. 
Percylit 187. 
Peridot-Chrysolith. 
Periki a s Í92. 
Periklin-Albit. 
Peristerit-Albit (Hunt). 
Perlglimmer-Margarit. 
Perlit-Orthoklas 328.
Perlsinter-Opál. 
Perlspatb-Dolomit. 
Perlstein-Ortboklas. 
Perowskit 262. 347. 
Perowskyn-Tetraphyllin 288. 
Pertbit-Orthoklas.
Petalit 235. 362. 
Petróleum-Bitumen.
Petrosilcx - Tömött tisztátalan

Földpát.
Pctzit 166. 339. 341. 
Pfeifcnstein, Agyagféle. 
Phakolith-Chabasit. 
Pharmakocbalcit-Olivenit. 
Pliarmakolith 290. 357.
P bar makosi déri t 293. 353.
Pharmakosiderit-Tirolit.

Phiútin, Bronzitféle.
Phenakit 218. 372.
Phengit-Anbydrit ; Muskovit. 
Phillipsit 255. 358.
Pillogopit 225. 370.
Pholerit-(Orthoklas 231.) 364. 
Phönicit- (Melanochroit) 350. 
Phönikochroit-Melanochroit. 
Phosgenit 315. 350.
Phosphocerit-Kryptolith.
Phosphorblei - Pbospborbleierz- 

Pyromorphit.
Phosphochalcit-Lunnit.
Phosphorcalcit-Pliosphochalcit. 
Pbosphoreisensinter-Diadochit.
Phospborit-Apatit.
Phospborkupfererz-Pbospbor- 

cbalcit.
Pbospbormangan-Triplit.
Pbyllit 244.
Phylloretin, Scbeereritféle 320. 
Physalith-Topáz.
Piauzit 320.
Pickeringit-Magnesiatimsó 277. 
Piemontit-Mangánepidot.
Pigotit, Mellitféle.
Pililit, Margaroditféle.
Pikranalcim 253.
Pikrolith-Serpentin.
Pikropharmakolith-Pliarmako- 

lith.
Pikrophyll 243. 369.
Pykrosmin 242. 369.
Pikrotbomsonit-Tliomsonit. 
Pimelitb 261.
Pinguit-Chloropál.
Pinit-Iolit.
Piotin, Saponitfélc. 
Pisolitb-Calcit.
Pissopban 281. 363.
Pistazii- (Epidot 222.) 363. 
Pistomesit-Breunnerit.
Pitticit 298. 353. 
Pittinerz-Uranin. -
Plagionit 180. 342.
Plakodin-Kobótermény, melyet 

egy ideig ásványnak tartót- 
’ tak.

Plasma-Quarcz.
Platina 151. 336.
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Platiniridiuin-lridium /52. 
Plattnerit 545.
Pleonast- (Spinell) 189. 572. 
Pleuroklas-Wagnerit.
Plinian, Mispickelféle.
Plinthii, Kaoliniele. 
Plumbocalcit, Calcitfële.
Plumboresinit 297. 55/. 564. 
Plumbostit, Jamesonitiele.
Plumosit- (Heteromorphit) 180. 

542.
Polianit 204. 
Polierschiefer-Quarcz. 
Pollux 235.
Polyadelphit-Allochroit.
Polyargit, Anorthitielv. 
Polvbasit 183. 559.
Polychrom-Pyromorphit.
Poïyhalit 274. 556.
Polyhydrit, Hisingeritfële.
Polykras 266. 566.
Polylith (Lievritféle) 554. 
Polymignit 266.
Polypsphaerit-Pyromorphit.
Polytelit (Ezüst fakóércz) 183. 

542.
Polyxen-Platina.
Poonalith-Skolecit.
Porcellanit (Passau) 560. 
Porczellánföld-Porzellanerde- 

Orthoklas.
Porcellanj aspis, Szurokkőféle. 
Porcellanspath-Porcellanit.
Porpezit-Palladiumarany.
Prasem-Quarcz.
Praseolith, Chlorophvllitféle-Io- 

lith.
Prasin-Lunnit. 
Predazzit 312. 566.
Prehnit 251. 560. 
Prehnitoid, Prehnitféle.
Prosopit, Diasporféle. 
Protheit- Vezuvian.
Prousti t 181. 549.
Psathyrit, Hartitfélc. 
Psaturosc-Stephanit. 
Pseudomalachit-Lunnit.
Pscudophit, Serpentinféle. 
Pseudotriplit 288.
Psilomelan 205. 545. 546.

Puschkinit, Epidotfélc.
Pyknit-Topàz.
Pykrophill-Pikrophyll.
Pyrallolith, Pikrosminlele.
Pyrantimonit-Kermesit.
Pyrargillit, Pinitféle-Iolith.

• Pvrargyrit 181. 549*
Pyreniiit, AUochroitfélc.
PyrgOni-Diopsid.
Pyrit 170. 555. 545.
Pyrochlor 262. 57/.
Pyrolusit 201. 546.
Pyromelin 279. 555.
Py r o m or ph i t 285. 550. 

'Pyrop 219. 565.
Pyrop-Gránát.
Pyroph vilit 252. 564. 565. 

570.
Pyrophysalit-Topáz.
Pyropissit 320.
Pyroretin 318.
Pyrorthit-Orthit bitument árta

lommal.
Pyroskler it 214. 559.
Pyrosmalith 249. 354. 
Pyrosmaragd-Fluorit.
P v rost ib i t -Kermcs i t.
Pyroxen 213. 550.
Pyrrhit 262.
Pyrrhosiderit-Göthit.
Pyrrliotin 168. 545.

Q.

Quarcz 208. 525. 57/.
j Quarcztuff-Opál.

Quecksilber-lligany 152.
QuecksilberbrandCrz-Idrialin. 
Quecksilberhornerz-Kalomel.
Quecksilberlcbererz-Cinnabarit. 
Quellerz-Limonit.

R.
I-

Kadelerz-Rädelerz-Bournonit. 
Radiolith-Natrolith.
Rammelsbergit, Rammelsbergit- 

, Smaltin.
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Raphilit-Auiphibol (Hant).
Raseneisenstein-Limonit 
Raphanosmit &/O.
Rauchtopas-Quarcz. 
Rauschgelb-Auripigment.
Rauschroth-Rcalgar. 
Rautenspath-Dolomit.
Razoumoßskm. Kollyritfvlv. 
Realgár 161. .74.7, 
Redruthit-Chalkosin 169.
Remingtonit 314. 
Remolinit-Atakamit.
Ratinalith. Vorhausvritfc.lv. 
Retinasphalt-Rvtimit.
Rétin it 317 
Rétinite-Szurokkő.
Reussin-Kénsavas sók kivirág

zása (Seidlitz).
Réz 153. W.
Rézbányit (veseded, hasonlít a 

Tetraedrithez).
Rézcsillám-Chalchophyllit. 
Rézdárdfény-Wolsbergit.
Rézfény-Chalkosin. 
Rézgálicz-Chalkanthit. 
Rézhab-Tirolit.
Rézindigo-Covellin. 
Rézkéneg-Chalkopyrit. 
Rézlazur-Azurit.
Rézszurok érez K upferpecherz. 
Rézuranit-Chalkolith 2D7. 3H2. 
Rézvirág-Chalkotrichit. 
Rézvitriol-Chalkanthit.
Rliäti« it-Kyanit. 
Rhodalit, Bolféle.
Rhodizit 283. 
Rhodiumgold. Arany féle. 
Rhodochrom-Pyrosklerit. 
Rhodo eh rosit 305 /‘6*7.
R h o d o n i t 214. .955. XG /. 
Rhodophyllit Pyrosklerit. 
Rhyakolith-Orthoklas. 
Ridcgüvegércz-Stephauit. 
Riemannit-AUophan. 
Riolith, Naumannitfélc.
Ripidolith- (Chlorit) 246. (Kli- 

nochlor 245). ó‘6*-7. .770.
Rittingerit-Xanthokon 
Rogenstein-Calcit. 
Rohwand-Dolomit.

Romanzowit-Grossular. 
Romein-Romeit.
Roméit 289.
Römerit 280. .95.7.
Roselit, Erythrinféle.
Rosellan-Rosit
Rosit, Anorthitféle. 
Rösslerit 290. 
Rothbleierz-Krokoi t. 
Rotheisenerz-Hämatit. 
Rotheisenstein-llamatit. 
Röthel-Hiimatit.
Rothgiltigerz - Rothgülden - Py- 

rargyrit; Proustit 181.
Rothkupfererz-Cuprit.
Rothnickelkics-Nickeliu. 
R o t lioffi t- M észvasgráná t.
Rothspiessglanzerz-Rothspiess- 

glaserz-Kermesit.
Rothzinkerz-Zinkit.
Röttisit .76*9.
Rubellan-Biotit.
Rubellit- (Turmalin) 211. .76*5.
Rubicelle-Spinell. 
Rubin-Korund. 
Rubinbalais-Spinell. 
Rubinblende-Proust it. 
Rubinglimmer-Göthit. 
Rubinspinell-Spinell.
Russkobalt-Kobaltmanganerz. 
Ru th erfordi t 266.
Rutil 193. .7-/6’. .7/7. .77/.

Sacchari t, Oligoklasféle. 
Safl’lorit, Smaltitféle. 
Sagenit-Rutil.
Salilit-Diopsit-Pyroxon. 
Salétrom-Nitratin : N itrit. 
Saliniak-Szalmiak 186. 
Salpeter-Salétrom. 
Salz-Kőső.
Salzkupfererz-Atakamit.
Samarskit 266. .745. 
Sammtblende-Güthit. 
Samoit, Allophánféle. 
Sanidin-Orthoklas.

Vorhausvritfc.lv
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Saponit 244.
Saphir-Korund.
Saphirin 239.
Sapphirin-Spinell.
Saponit 213.
Sacolith-Chabasit.
Sarkolith 221.
Sardonix-Quarcz.
Sárgaföld-Limonit. 
Sárgaólomércz-Wulfenit.
Sárga vasokker-Limonit.
Sassolin 208. 357.
Sätersbergit, Leukopyritféle.
Saussurit 235.
Savit 252.
Saynit-Grünauit 343.
Scarbroit-Kollyrit.
Schalstein-Wollastonit.
Schapbachit, Aikinitféle. 
Schaumkalk-Aragonit; Gypsz. 
Scheelbleierz-Stolzit.
Scheelbleispath-Stolzit. 
Scheelerz-Scheelit. 
Scheeletin-Stolzit 263. 
Scheelit 262. 361. 371.
Scheelsauresblei-Stolzit. 
Scheererit 320.
Schilfglaserz-Freieslebenit.
Schillerspath-Pyroxen.
Schmelzstein-Skapolitb ; Dipyr- 

féle.
Schmirgel-Korund.
Schnciderit 252. 
Schörl-Turmalin.
Schorlomit 262. 360. 
Schreibersit 169.
Schrifterz - Schrifttelur - Svlva- 

nit.
Schrötterit 260. 36’4. 
Schulzit, Geokronitféle. 
Schützit-Cölestin. 
Schwarzbleierz-Cerussit. 
Schwarzbraunstein-Psilomelan. 
Schwarzbraunsteinerz-F ekete-

Kovamangán. 
Sehwarzeisenstein-Psilomelan. 
Schwarzer Braunstein-Hausinan- 

nit.
Schwarzer Erdkobalt-Wad.
Schwarzerz-Tetraëdrit.

Schwarzgiltigerz - Tctraëdrit;
Polybasit ; Stephanit.

Schwarzmanganerz - Hausman- 
nit.

Schwarzspiessglanzbleierz-
Schwarzspiessglanzerz-
Schwarzspiessglaserz-Bour- 
nonit.

Schwatzit, Tetraedritfele. 
Schwefel-Kén 157.
Schwefelige Siiure-Kénessav. 
Schwefelkies-Pyrit 170. 
Schwefelsaure-Kcnsav.
Schwefelnickel-Miller it. 
Schwerbleierz-Plattnerit. 
Schwerspath-Baryt.
Schwerstein-Sche elit.
Schweruranerz-Uranin.
Schwimmkies el-Schwimmstcin-

Quarcz. 
Seeerz-Liinonit. 
Seesalz-Kősó. 
Seifenstein-Saponit. 
Seifenzinn-Kassiterit. 
Seladonit 355. 
Selbit 350. 
Selen 158. 
Selenblei-Clausthalit. 
Selenbleikupfer-Clausthalit. 
Selenbleispath-Selensavasólom. 
Selenezüst-Naumannit. 
Selenit-Gyps.
S élénkén 158. 
Selenkobaltblci, Clausthalitféle. 
Selenkupfer-Berzelin ; Berzelia- 

nit.
Selenkupferblei-Raphanosmit. 
Selenmerkur-Tiemannit. 
Selenmerkurblei-Lerbachit. 
Selcnólom-Clausthalit.
Selenrcz-Berzelianit 166. 
Selensavasóloin 274. 
Selenschwefelmerkur-Onofrit. 
Selensilber-Naumannit 150. 
Senarmontit á06.
Sepiolith 242. 360. 369.
Serbian-Chromokker.
Serpcntin 243. 369. 
Severit, Halloysitféle. 
Seybertit-Clintonit.



Seypoorit, Linneitféle. 
Shoharit-Baryt. 
Siberit-Rubellit. 
Siderit-Chalybit ; Lazulith ;

Quarcz.
Siderokonit, Calcitféle. 
Sideromelan-Tachylith. 
Sideroschisolith 247. 354. 
Siderosilicit, Sordawalitféle. 
Siderotantal-Tantalit. 
Siegenit-Linnaeit.
Silber-Ezüst 153. 
Silberauialgani, Amalgam. 
Silberfahlerz-Freibergit. 
Silberglanz-Argentit. 
Silberhornerz-Kerargyrit. 
Silberkupferglanz-Stromeyerit. 
Silberphy llinglanz 166. 
Silberwismuth, Ezüstféle. 
Sillimanit 239.
Sinopit, Kaolinféle. 
Sismondin-Chloritoid 370. 
Sisserskit-Irodismin 156. 
Skapolith 221. 360. 
Sklerétinit 317.
Skleroklas-Binnit.
Skolecit 256. 358. 
Skolopsit 228. 358. 
Skorodit 292. 353. 
Skutterudit 177. 
Sloanit 257.
Sin alt in 171. 339.
Smaltit-Smaltin. 
Smaragd-(Beryll) 216. 372. 
Smaragdit-Amphibol. 
Smaragdochalcit-Atakamit. 
Síuektit - Kallófőid ; Montmoril- 

lonit.
Smelit, Smektitfélc. 
Smirgel-Korund. 
Smithsonit 305. 366. 
Soda-Natronit 263.
Sodalitii 226. 358. 
Sodalunien-Nátrontimsó. 
Solfatarit-Nátrontinisó. 
Sommervillit-Melilith. 
Sommit-Nephelin. 
Sonnenstcin-Orthoklas. 
Sordawalit 216.
Spadait 242.
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Spaniolith (Higanyfakóércz) 183. 
342.

Spárgakő-A pátit. 
Spargelstein-Spárgakő. 
Spatheisenstein-Chalybit. 
Speckstein-Talk; Saponit. 
Speerkies-Markasit. 
Speiskobalt-Smaltit 171. 
Spessartin-(Tinimangán-gránát) 

361.
Sphalérit 167. 346. 367. 
Sphärosiderit-Chalybit. 
Sphärostilbit-Stilbit. 
Sphärulith-Orthoklas.
Spheii 240. 861. 363. 
Sphragid, Bolféle. 
Spiessglanz-Antimon. 
Spiessglanzbleierz-Bournonit. 
Spiné 11 189. 372.
Spinellan-Nosean.
Spodumen 214. 362. 
Spreustein-Natrolith ; Skapolit. 
Sprödglanzerz-Stephanit. 
Sprödglaserz - Stephanit ; Poly- 

basit.
Sprudelstein-Aragonit. 
Stalagmit-Calcit. 
Stalaktit-Calcit. 
Stangenspath-Baryt. 
Stangenstein-Topáz. 
Stanrrin 178. 343. 
Stanzái t-Andalusit.
Stassfurtit, Boracitféle. 
Staurolith 237. 372. 
Staurolith-Harmotom. 
Staurotid-Staurolith 237. 
Stcatit 241. 370. 
Steinheilit-Iolit. 
Steinkohle-Kószén. 
Stcinmannit 166. 
Steinmark-Orthoklas. 
Steinöl-Bitumen.
Steinsalz-Kősó. 
Stellit-Pektolith.
Stephanit 184. 342. 
Stercorit 290. 
Sternbergit 178. 344. 
Stibilith, Cervantitféle. 
Stibnit-Antimonit.
S ti Ibit 259. 331. 360.
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Stilbit-Heulandit. 
Stilp nőinél an 244. 
Stilpnosiderit-Göthit. 
Stolpenit, Bólféle. 
Stolzit 263. .95/.
Stra lilén kupfer-Ab ic hi t. 
Strahlerz-Abichit.
Stralilkies-Markasit. 
Stralilstein-Amphibol. 
Strahlzeolith-Stilbit. 
Strakonitzit, Seladonitféle. 
Striegisan-Wawcxllit. 
Stroga no w i t-W érném. 
Stromeyerit 170. .94.9. 
Stromnit, Stróntianitfélc. 
Strontianit 308.
Strontianocalcit, Calcitféle 
Str u v it 289. 
Stylobit-Gehlenit.
Stypticit 280. 
Succinit 316.
Succinit-Grossulár (borostyíín- 

kószinü).
Sugárkó-Strahlstein. 
Sulypát-Schwerspath 
Sumpferz-Mocsárércz. 
Susannit 273.
Swaga-Borax. 
Syepoorit 166. 
Svlvan-Tellur; Sylvanit. 
Sylvanit 175. .94/. •
Sylvin 187.
Syniplesit 292.
Systvl - Basaltjaspis. Szurok kő- 

’ féle.
Széjbélyit 284. 
Szál m iák 186. .9 /.v. 
Szalonnakó-Talk ; Saponi t. 
Szarukö-Hornstein. 
Széksó-Sziksó-Natronit. 
Szénsav 207.
Sziksó (Natronit) .9.92. 
Szurokkő-(Pechstein-O r i hók las) 

231. .92*. .96.9.

T.

Tabergic-Pyrosklerit. 
Táblapát-Wollastonit.

Tachyalphtit-Tachyaphaltit. 
Taciiyaphaltit 221.
Ta c li y 1 i th 216. ,s:Gü.
Tafelspath-Wollastonit.
T a g i 1 i t .952. 
Tajték-Sepiolith 242.
Tajtkó - (Bimsstein - Orthoklas) 

231. .92*. .965.
Talk-(Steatit 241.) .97o. 
Talkapatit. Apatitféle.

i Talkcisenerz, Magnetitféle.
' Talkhydrat-Brucit.

Talkspath-Magnesit; Breun- 
nerit.

Talkthongranat, Pvropféle.
I Taínarit-Chalkophyllit.

T a nneni t 178.
Tantalit 264. .9/7.
Tantalit-Columbit. 
Tarkarezércz-Erubescit.

! Tarnowitzi t- Ara gon i t.
I Tauriscit. Melanteritféle ?
I Tautolith. Epidotféle.
; Tectizi t-Apateli tféle.
< Tejquarcz-Quarcz. 

Tékoretin, Scheererittule. 
Tellur 156. .940.
Tellurblei-Altait 
Tellurezüst-Petzit.
Teli urólom-Altait.
Te 11 u rsil b er-Pe tzi t.
Tellur w i s ni u t h - T c t r a d y - 

mi t 156.
T c n n a n t i t 183. .95.9. 
Tenorit 199. .952.
Tephroit 218. .95//. 
Tora toli t-li, Kaolinféle.
Terniírbleierz-Lcadliillit. 
Tésselit-Apophyllit.

. Tesseralkies-Skutterudit. 
Tetartin-Albit. 
Tetradymit 156. .94/. 
Tetracdrit 183.
Tetraph vilin 288.
Texasit-Nickelsmaragd. 
Thalit-Saponit.

• Thallit-Epidot.
Tharandit-Dolomit.
T li e n a r d i t 268. .956.
T hormon a tri t - 311.
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Thierschit, Whewellitféle. 
Thjorsanit, Anorthitféle.
Thomsonit 255 358.
Thon-Agyag-Orthoklas.
Thoneisenstein-Agyagvaskó -Li- 

monit.
Thorit 250. 368.
Thraulit-(IIisingerit) 2*17. #:>•</. 

369,
Thrombolith-Trombolith 
Timiit, Epidotféle.
Thumit-Axinit.
Thuringit 247.
Tiemannit (Selenmerkur) 340.
Timsó : Kálitimsó Nátrontimsó, 

(Ammontimsó •• Tschermigit), 
(Magncsiatimsó - Pickeringit). 
(Mangántimsó-Apjohnit), 
(Vastinisó - Halotrichit). 277. 
356.

Timsóko-Alunit. 
Tinkal-(Borax) 283. 
Ti roli t 295. 351.
Titaneisen-Ilmenit 199. 
Titanit-Sphen.
Titánvas 346. 
Titánvas-Umenit. 
Tiza-Borocalcit.
Toliérc z-IIeteroniorphit.
Tombazit-Nickelin.
Topáz 237. 365. 372.
Topazolit-Grossulár. 
Topfstein-Talk.
Torberit-Réznranit 
Torf-Tözcg-Turfa.
Torrelit-Columbit.
Towanit - Clialkopyrit (Brook 

Miller).
Traubenblci-Mimetit : Pyronior- 

phit.
Travertino-Caleit. 
Tremenheerit, Graphitféle.
Tremolith-(Amphibol) 362. 
Trinaerit, Sordawaliti’éle.
Triphan-Spodumen 214.
Triphyllin 288. 353. 
Triplit 288. 353.
Triploklas-Tliomsonit. 
Trippoli-Quarcz.
Tritomit 251.

i Trombolith 290.
I Trón a 310. 356.

Troostit-Willemit.
Tropfsteiib Csepkó. 
Tscheffkinit 262. 360.
Tschermigit-Ammontimsó 357. 
Tuesit, Kaolin féle.
Tungstein-Scheelit.
Turfa-Tózeg-Torf 160.

i Turgit, Pyrrhosideritfélc. 
Türkis Kállait.
Túr mai in 241. 362.
Turnerit-Sphenfélc.
Turquois-Kallait.
Tüzkó-Quarcz.
Tyrit, Fergusonitféle.
Tyrolit-Tirolit.

r.
>• ül Ima miit 1.72. 342.

Ultramarin-Lapislazuli.
Umbra 261.
Ungvári t-Chloropál.
Unionit, Oligoklasféle.
Uráli t-Amphibol.
Uralorthit-Altanit.
Uranblüthe-Uránvirág.
Uranerz-Uraniu.
Uranglimmer-Uranit.
U r a n i n 192. 347. 367.
Uranit 297. 358.
Urankalkcarbonat, Liebigitfélv.
Uranocher-Uránokker 367.
Uranotantal-Samarskit.
Uranpecherz-Uranin
Uranphyllit-Uranit.
Uránszurokércz-Uranin.
Uránvirág 279.
Uránvirág-Zippcit.
Uranvitriol-Johannit.
Uránzöld 279.
Urao-Trona.
Uszőkó-Schwimmstein Quarcz.
Uvegércz-Argentit.
Uwarowit- (Mészehromgránát 

219.) 372.
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V.
V alencianit-Orthoklas.
Valentinit 206. 545.
Vanadinbleierz-Vanadinit.
Vanadinit 26S. 55/.
Varvicit, Manganitféle.
Vas 154. 555.

■ Vasapatit-Zwieselit. 
Vaschrysolit-Fayalit. 
Vascsillám-Eisenglimmer. 
Vasfény-Eisenglanz. 
Vasfól-Eisenrahm-lIamatit. 
Vasgálicz-Melanterit. 
Vaskéneg-Pyrit; Markasit. 
Vaskó vand-Pyrit. 
Vasnickelkéneg (Eisenni- 

ckelkies) 166. 343.
Vaspát-Chalybit.

. Vasperidot-Fayalit.
Vasvitriol-Melanterit.
Vauquelinit 267. 55/. 
Veresagyagvasércz - Rotber 

Thoneisenstein-Hämatit.
Veresantimonércz-Kermesit.
Veresarsénnickel-Nickelin.
Veresborgércz-Zinkit.
Veresólomércz-Krokoit.
Veresrézércz-Cuprit.
Veresvasércz - Rotbeisenerz -Hä- 

matit.
Vermiculith-Pyrosklerit.
Vezuvián-(Idokras 220.) 363. 
Világszem-Opál.
Villarsit, Serpentinféle.
Violán, Wichtynféle 215.
Vitriolbleierz-Anglesit.
Vitriol gelb-Misy. 
Vitriolkies-Markasit.
Vitriolokker-Glockerit.
Vivianit 290. 354.
Víz 195.
Vizzapbir-Iolith.
Vogli t 314.
Voigtit, Chloritféle.
Volborthi t 268.
Volcanit, Kénféle.
Volgerit, Cervantitféle.

Völknerit 206. 
Voltait 278. 
Voltzin-Voltzit 201. 
Vulpinit-Anbydrit.

w.
Wad 205. 367.
Wagnerit 287. 557.
Walcbo wit 317.
Walkerde -AValkererde -Walk- 

thon-Orthoglas.
Walmstedit-Magnesit.
Warwickit 284. 57/.
Washingtonit-Ilmenit.
Wasser-Viz.
Wasserblei-Molybdenit. 
Wasserkies-Markasit. 
Wassersaphir-Iolith. 
Wawellit 294. 364. 
Websterit 281. 363.
Webrlit-Lievrit. 
Weichbraunstein-Pyrolusit. 
Weichgewüchs-Argentit 164. 
W eichmangan - Weichmangan- 

erz-Pyrolusit.
Weissbleierz-Cerussit. 
Weisserspeiskobalt- Kobaltin. 
Weisserz-Mispickel. 
Weisservitriol-Goslarit. 
Weissgiltigerz-Tctra’édrit. 
Weissit, Chloropbyllitféle-Iolith. 
Weisskupfer-Domeykit. 
Wcissnickelerz-Wcissnickelkies-

Chloantbit.
W eissspiessglanzerz -Weiss- 

spicssglaserz-Valentini t.
Weisssylvanerz-Sylvanit.
W eisstellur-Sylvanit.
W ernerit-Skapolith.
Wbewellit 315.
Wicbtin - Wicbtyn, Wichtisit- 

Wichtyn.
Wychtyn 215.
Wiesenerz-Limonit.
Willemit 218. 365. 366. 
Williamsit, Serpentinféle. 
Wilsonit (Anorthitféle) 362.
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Wiluit-Vezuvián.
Wiserit, Rhodochrositféle. 
Wismuth-Bismut 156.
Wismuthblende-Eulytin. 
Wismuthglanz-Bismutin 1G3.
Wismuthgold, Aranyféle.
Wismuthkupfererz-Wittichit. 
Wismuthnickelkies-Grünauit. 
Wismuthocher-Bismutokker. 
Wismuthspath-Bismutit.
Withamit, Epidotféle. 
Witherit 3U7. 356. 
Witticherit-Wittichit. 
Wittichit 185. 343.
Wittingit, Fekete Kovamangan- 

féle.
Wöhlerit 262. 361.
Wölchit 182.
Wolchit-Wölchit.
Wolchonskoit- (Chromokker) 

261. 369 370.
Wolfram-Wolframit.
Wolframit 264. 344.
Wolframbleierz-Stolzit. 
Wolframocher-Wolframsäure. 
Wolframokker 207. 37/. 
Wolframólomércz-Stolzit.
Wolframsav-Wolframokker 37/. 
Wolfsbergit 178. 342.
Wollastonit 212. 359.
Wolnyn-Baryt 269.
Wörthit, Kyanitféle 239. 364. 
Wulfenit 263. 351.
Würfelerz-Pharmakosiderit. 
Würfelstein-Boracit.

X.

Xanthit-Vezuvián.
Xanthokon 185. 349.
Xanthophyllit- (Clintonit) 247. 

364.
Xanthortkit-Allanit. 
Xanthosiderit, Limonitfélc. 
Xenolith-Kyanit.
Xeno tini 286. 37/.
Xyli t-Xylotil-Bergholz.
Xylochlor, Apophyllitféle?
Xylotil (Bergliolz) 354. 369.

Y.
Yanolit-Axinit.
Yénit-Lievrit.
Ytterbit-Gadolinit.
Ytterit-Gadolinit.
Ytterspath-Xenotim.
Yttertantal- Yttrotantalit.
Yttrocerit 188. 368.
Yttrocolumbit- Yttrotantalit. 
Yttroilmenit-Samarskit. 
Yttropkospkat-Xenotim.
Yttrotantalit 266. 347.
Yttrotitanit-Keilhauit 363.

Z.
Zala-Borax.
Zamtit, Texasitféle. 
Zaphir-Korund.
Zeagonit-Gismondin ; Phillipsit- 

féle.
Zeasit-Opál. 
Zeilanit-Ceylanit-Spinell. 
Zellkies-Markasit.
Zeolith- (Skolecit; Natrolith), 

(Blatterzeolith -Stilbit), (Eu- 
zeolith-Stilbit), Faserzeolith- 
Skolecit; Natrolith), (Nadel- 
zeolith - Natrolith), (Pyra- 
midal Zeolith - Apophyllit ), 
(Rother Zeolith - Aedelforsit), 
(Strahlzeolith-Desmin) 331. 

Zeuxit-Turmalin. 
Ziegelerz-Cuprit 189.
Zinckcnit 179. 341. 
Zinkblendc-Sphalerit 167. 
ZinkblUthe-IIydrozinkit. 
Zinkeisenerz-Franklinit. 
Zinkfahlerz, Tónnantitféle. 
Zinkglas-Tíemimorphit.
Zinkit 195. 367. 
Zinkkieselerz-I lemimorphit. 
Zinkosit 273.
Zinkoxyd-Zinkit. 
Zinksilikat-TIemimorphit. 
Zinkspath-Smithsonit.
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Zinkvirág (Hydrozinkit) 314. 

366.
Zinkvitriol-Goslarit.
Zinn-On 155.
Zinnerz-Kassiterit. 
Zinnkics-Stannin. 
Zinnober-Cinnabarit 167. 
Zinnstein-Kassiterit.
Zinnwaldit-Lepidolith.
Zippeit 314.
Zirkon 220. 372. ’ 

i Zoisit-(Epidot 222.) 363.
Zöldólomércz - Grünbleicr; 

romorphit; Mimetit.
Zöldvaskó-Dufrénit.
Zorgit-Clausthalit (Brook 

ler).
Zsirkő-Talk.
Zundererz-Heteromorphit.
Zurlit-Melilith.
Zwieselit 285. 31M.
Zygadit-Petalitféle.
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