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,A K Ő S Z I K L Á K V I R Á G A I R Ó L ' 
Koch Antaltól 

emcsak a rétnek, a kert
nek vannak virágai,hanem 
— a mint ugyan e he
lyen egynemrégtartottes-
télyen hallottuk éa gyönyö
rű ábrákon szemléltük — 
a tengernek feneke is sok 
helyen virágban áll, csak
hogy ott nem növények vi

rágoznak, hanem alsóbb rendű ál
latok utánozzák a virágok diszes 
alakját, pompás mezét. Az észnek 
egy sajátságos működése, hogy min
denben, ha mindjárt kezdetben a do
log lényegét föl nem foghatja, a 
kevésbé ismert tárgyakat a jobban 
ismert és megszokott tárgyakhoz 
hasonlítja s igy egy tárgynak ne
vét tropice alkalmazza számos egyéb, 
sokszor egészen másnemű és ide

gen tárgyakra is. Iiy értelemben beszél a 
eóológ a virágállatokról s ily költői felfogás
sal beszélhet a mineralóg is a kősziklák vi
rágairól vagyis a kristályokról, anélkül azon
ban, hogy ezeket a növények virágaival 
egyenértékű képződményeknek tartanák. A 
bányásznép, mely foglalkozásának természe
ténél fogva igen hajlandó a képzelődésre és 
fogékony a költészet iránt, már a legrégibb 
időktől fogva ólt ilyen hasonlatokkal, minők 
P- a Kobaltblüthe, Eisenblüthe (kobalt- és 
vasvirág) a bányavirág, a sóknak kivirágzása 
8- a. t. féle elnevezések; a Wismuth ásvány
elem nevének eredete is a költői felfogás
ból származott, mert azt szép tarka megfu-
tamodási szine miatt a régi német bányá
szok a virágzó réthez hasonlították : „Da es 

blühet, wie eine schöne Wismat (Wiesen-
matte) darauf allerlei Farb Blumen ste-
hen", a mint a régi német bányászkönyvek
ben olvasható. 

Vagy ha magának a kristály szónak 
eredetét vesszük, melylyel a kőszikláknak vi
rágait a prózai tudományban megjelöljük, 
azt fogjuk találni, hogy az is csak hasonla
ton alapuló név. A görög „krystallos" szó 
annyit tesz mint jég, átvitt értelemben azon
ban üveget és jéghez hasonló színtelen tiszta 
átlátszó követ is értettek alatta, különösen 
a bányahelyeken oly gyakran előforduló bá 
nyavirágot. A kristály szó ennélfogva nem 
levén magyar eredetű, bár tökéletesen meg
honosodott is, a puristák a jég tőből jegeez
re fordították a kristályt; ha tökéletesen si
került is ezen műszó, én megvallom, hogy 
mégis jobban szeretem a kristály szót, mely 
jó hangzatossága miatt már rég átment a ma
gyar nép vérébe. 

A tudományban azonban a kristály 
szónak értelmét sokkal tágabban vesszük, 
mint a közéletben és mint a szó maga ki
fejezi, nem csupán a jéghez hasonló viztisz-
ta, átlátszó (a mit a közönséges életben kris
tálytisztának szoktunk nevezni) köveket 
sorozzuk ide, hanem egyáltalában minden 
ásványt, ha tökéletesen fekete és átlátszat
lan is, mihelyt mértanilag meghatározható 
szabályos vagy részarányos alakkal bir. Az 
átlátszóság ós tisztaság fogalma tehát a tu
domány kristályainál egészen alá van ren
delve a szabályos vagy részarányos alak fo
galmának, az átlátszóság és tisztaság nem 
elkerülhetlen kelléke a kristálynak, de gya
kori kisérője a szabályos alaknak. 
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Mi tehát tulajdonképen a kristály tu
dományos értelemben véve? Ugyanaz a mi 
az egyed (Individuum) a szerves lényeknél 
t. i. a szervetlen testeknek, az úgynevezett 
ásványoknak, vagy a szerves testek által 
kiválasztott, de szervetlenekké vált anya
goknak az egyedei. 

A szabályos vagy résza rányes alak az 
ásvány egyedi természetének leghatározot
tabb kinyomata. Ha egy ásványgyüjteményen 
végig nézünk, meglep minket a különböző 
ásványok kristályalakjainak határtalannak 
látszó változata, s ha azokkal nem foglal
koztunk még, csaknem lehetetlennek tartjuk 
ezen roppant sok alak közt viszonyt, valami 
összekötő kapcsot feltalálni; pedig az a ha
tártalannak látszó alakváltozat csupán hat cso
portba vagy kristályrendszerbe állitható össze 
s minden rendszeren belül csak egynehány 
egyszerű alakra vezethető vissza minden, a 
legbonyolódottabbnak látszó alak is. 

Az első csoportot szabályos rendszer
nek nevezzük, mert ide tartoznak a legsza
bályosabb kristályalakok, melyeknél 4, 6, 8, 
12, 24, vagy 48 egyenlő lap egy közös kö
zéppont körül egyenlő távolságban s egészen 
egyformán van elhelyezve, úgy hogy akár
merre fordítjuk is az alakot, az minden ol
dalról egyenlőnek fog látszani. 

Lássuk néhány példában ezen rend
szernek nevezetesebb alakjait. Itt látják 
önök ezt a gyönyörű, nagy viztisztakoczkák-
ban kristályodutt ásványt, mely nem egyéb, 
mint a naponként használt konyhasó legtö
kéletesebb kifejlődésében, a mint az pár év 
előtt a deé?aknai sóbányában előfordult, s 
ezernyi példányokban egy jókora üregnek 
oldalait befödte. A konyhasó mindig és min
denütt csakis kisebb-nagyobb koczkákban 
kristályodik, a koczkaalak tehát egyik lé
nyeges sajátsága. Ezenkoczkaalakokat köny-
nyen feltalálhatjuk nem csupán ilyen rendkí
vül szép példányokon, hanem akármilyen kö
zönséges konyhasó darabkán is, mert ezen 
alak egész belsején uralkodik, egészen át
hatja azt. Könnyen meggyőződhetünk erről, 
ha egy nagyobb darab szemcsés kősót apróbb 
darabokra széttörünk; mert csakhamar ész
revesszük, hogy tulajdonképen apró korzká-
kat kapunk; sőt ha nagyitóval az asztalokra 
jövő porsót vizsgáljuk, látni fogjuk, hogy 
annak minden porszeme parányi koczka s mi 
kristálykákkal hintjük be ételeinket. Ebből 
kitűnik tehát, hogy a kősó nemcsak hogy 
kockaalakban kristályodik, de csupa kockák-
ra szétválván, széthasadozván, tulajdonképen 
végtelen apró kockákból föl is van épitve, ha
sonló módon, mint egy nagy ház fölépül az 
apró téglákból. Nem képzelhetjük azonban, 
hogy ezen mindig parányibb koczkákra való 
szétválás vég nélkül menjen; kell lenni végre 
egy határnak, melynél a kősó részecskék to
vább nem oszolnak szét, hacsak alkotó ele

meikre nem, ezen határrészecskéket a tudo
mányban tömecseknek nevezzük; de hogy 
ezek milyen alakkal bírnak, arról tudomá
sunk nincs, mivelezek érzékeink körén kí
vül esnek már. De bármily alakkal bírja
nak is, annyit, biztosan fölvehetünk, hogy a 
tömecsek a kristályokban a legszebb rend
ben sorakoznak egymáshoz, mert csak igy 
épülhet fel azoknak szabályos és részarányos 
alakja. 

Azonban semmi sem tökéletes a nap 
alatt, tartja már a régi példabeszéd is, a mi
ből határozottan kitűnik, hogy az ember ré
gen észrevette már a szerves és szervetlen 
testek roppant számán, miszerint — kiváltképen 
alakra nézve — egyik sem éri el a tökély 
tetőpontját, mindegyiken egyes részeknek tö
kélyei mellett mutatkoznak más részek hi
bái is. A kristályok, a tisztaságnak eme min
taképei — ha t. i. viztiszták mint ezen kő
só is, — szintén nem mentek a tökélytelen-
ségektől. Lássuk csak a mi gyönjörü kony
hasó kristályainkat. A koczkaalakot világo
san kivesszük itten, habár nem mindenik 
koczka van körös körül kiképződve, nincsen 
pedig azért, mert egyik felével oda van nő
ve egy másik egyénhez, s ez már tökéletlen 
kiképződés. De ha még figyelmesebbben 
megtekintjük ezen odanőtt koczkákat, azt is 
fogjuk észrevenni, hogy a koczkák lapjai 
nem egyenlő kiterjedéssel birnak, mint azt a 
mértani koczkától megkívánjuk, s hogy en
nélfogva a középponttól sem lehetnek egyen
lő távolságban. Ez ismét egy kis tökélyte-
lenség. A kristálytisztaság fogalma végre 
azt kívánja, hogy a konyhasó kockák kívül-
belül minden mocsoktól, minden idegen anyag
tól mentek legyenek, pedig ez sincsen igy 
Figyelmes megtekintésnél ugyanis észrevesz-
szük, hogy kősó kristályaink kisebb nagyobb 
üregecskéket vagy apró fehér pettyeket zár
nak magokba, melyek gyakran a felületre 
érve a lapokat egyenetlenekké, likacsosokká 
teszik. Némely üregben folyadékokat látunk 
egy légburokkal, mely a kősódarab forgatá
sánál föl alá mozog. A folyadék nem egyéb 
mint maiadéka a sóoldatnak, melyből a koc
kák kikristályodtak. 

Mindezen tökélytelenségek daczára van 
azonban valami a kristályokon, a mi minden 
körülmények közt állandó és ugyanaz marad 
s ez a kristályok lapjainak egymáshoz való 
hajlása, a mit azon szöglet által, melyben 
két-két lap összejő, meglehet határozni. Ezen 
szögletet élszögnek nevezzük s ennek válto
zatlansága a kristályokról szóló tudomány
nak egyik alaptörvényét képezi. 

Nevezetes továbbá az is, hogy valamint 
a szerves lények általában, s különösen az 
ember is, szeretik a társaságot, ugyanezt 
lehet a kristályokról is mondani. Ritkán ta
láljuk ezeket egyenesen, többnyire számos 
egyén egymás mellé vagy köré egészen ren-



1877. márcz. 10. Második természettudományi estély. 13 

detlenül le van települve és fennőve. Több 
kristálynak ilyen társaságát kristálycsoport
nak nevezi az ásványvizsgá ó. A kristályok 
társulásánál is leginkább ugyanazon fajok 
egyénei csoportosulnak össze, habár kevert 
társaságok sincsenek kizárva. 

Nem csupán a kősó kristályodik azon
ban koczkákban, hanem sok egyéb ásvány is, 
amelyeket tehát nem az alak, hanem egyéb 
tulajdonságaik nyomán lehet egymástól meg
különböztetni. Itt van például szép színso
rozata miatt az ásványgyüjteménynek egyik 
disze: a Folypát, a melyet — hol nagy 
mennyiségben előfordul — az ércek folyóssá 
tételére, tehát, megolvasztására használnak ; 
ezen is számtalan kockát látunk társaságban 
fennőve. De a kockaalakokon kivül ritkáb
ban észlelünk rajta egészen más alakot is, 
t. i. nyolez szabályos háromszög által kör
nyezett alakokat, melyet röviden nyolezasnak 
is nevezünk Kitűnik tehát ezen példából, 
hogy egy és ugyanazon anyag kétféle, de 
sőt többféle alakban is kristályodhatik. 

Hogy ezen kétféle anyag azonban men
nyire rokon és összetartozó, az kitűnik ab
ból, hogy milyen szépen összeférnek egy 
és ugyanazon helyen, a melyen a leg
szebben megosztozkodnak. Mind a kettő 
egy közös középpont körül kezd képződni, 
tovább fejlődik s mindakettőnek lapjai töb
bé kevésbé mutatkozni fognak az uj alakon, 
mely ily módon létrejő, s melyet ö s s z-
a l a k u l a t n a k (combinátió) nevezünk, ősz
alakulás tehát mindannyiszor származik, a 
hányszor csak két vagy több és egyszerű 
alak egy és ugyanazon középpont körül kezd 
kifejlődni. A kristályok ilyetén együtífejlő-
désénél az egyszerű alakok érdekesen tusa
kodnak a térért, melyet mindegyike el kí
ván foglalni, s rendesen egyik alak nagyobb 
tért is foglal mint a többiek s uralkodván 
azoknak alakjain, a maga alakját tünteti fel 
leginkább az öszalakzaton; ezen okból csak
ugyan uralkodó alaknak is nevezzük a töb
biekkel eltentétben, a, melyek alárendeltek, 
így látjuk ezen gyönyörű folypátcsoporton, 
hogy a koczkaalak az uralkodó, de hogy 
nyolc csúcsa helyét a nyolcasnak lapjai fog
lalták el; ennél a másik példánynál pedig 
épen megfordítva áll a dolog. 

A fémek királya az arany is ily össz-
alakulatokban szokott kristályodni, habár 
nem is gyakran, Verespatakról még a leg
több kristályodott aranyat kapunk s az er
délyi múzeum gyűjteményében néhány remek 
példányát láthatjuk. Vagy tekintsük az igen 
közönséges ólomércet, az ólomfényt, mely 
ólomból és kénből áll s hasonló összalaku-
latban mutatkozik; a reáütésnél pedig tán 
még könnyebben esik szét elemi aprányi kocz-
kákra, mint maga a kősó. 

A Timsó, melyet a kereskedésből min
denki ismer, uralkodóan nyolcasokban kris

tályodik, de a nyolcasnak hat csúcsán meg 
van a kocka jelenlétének nyoma is apró 
négyszögű lapocskák alakjában. A keres-
kedésbeli timsón azonban még feltűnő a 
knstályegyéneknek sajátságos rendes cso
portosulása. A nyolezasok nagy szám
mal egymás tetejébe és mellé párhuzamos 
állásban vannak rakódva és összenőve, ugy 
hogy csak a legalsó és legfelső kristálynak 
szabad felei vannak teljesen kiképződve, -a 
többieknek csak oldalai és csúcsai állanak 
ki egymás felett és mellett. Ilyen szabályos 
összenövések, a hol az egyének mind ugya
nazon állásban vannak, szintoly gyakrau for
dulnak elő, mint az egészen rendetlen kris-
tálycsopnrtok; s azokoa legjobban tanulmá
nyozhatjuk is, hogy miként épülnek fel a 
nagyobb kristályok a legapvóbbakból. Ezt 
különösen oly esetekben láthatjuk jól, ha 
a kristály képződése folyamatában meglett 
akasztva. A kristály tökéletes kiképződésé-
hez három főkellék szükséges, t. i. elejendő 
tér, idő és anyag; ha ezeknek bármelyike 
hiányosan van jelen, — a mi a természet
ben igen gyakori eset -~ azonual rendetle
nül fejlődnek a kristályok, vagy apró elemi 
egyének fejlődnek csak jól ki s ezek meg
kezdik ugyan nagyobb egyének fölépítését, de 
többnyire anyag vagy idő hiány miatt a 
nagy egyéneknek csupán váza, gerendázata 
készül el, a váznak beburkolására, a geren-
dázatnak berakására mái: nem jutott anyag 
vagy nem volt idő. Igen jól feltünteti ezen 
viszonyokat ezen remek kősó-kristály cso
port, mely a maros-ujvári sóbánya egyik régi 
aknájában a legújabb időkben vált ki a le
csepegő só-oldat okból, s a legfinomabb csip
kével vagy czukor-süteménynyel hasonlítható 
össze gyengéd formáit tekintve. A kősónak 
elemi koczkái itt kivétel nélkül csúcsaikon 
állva vannak egymásra és egymáshoz nőve 
s ez által a legmeglepőbb alakzatok jönnek 
létre u. m. kormácypálcza alakok, melyek
nek végén a gömböt egy nagyobb koczka 
képezi; ágas-bogas pálcikák; négyszögű töl
csérek, melyekből sokszor három négy is 
egymásba van rakva; három levelű buzo
gány-alakok és végre nagyobb koczkázatok, 
tőlcséresen bemélyedett lapokkkal, a minő
ket akármikor a legkönnyebben előállítha
tunk magunknak, ha kősót vízben föloldunk 
s az oldatot csészében meleg helyre állít
juk. Pár nap múlva, ha a víz elpárolgott, 
csupa ilyen tőlcséresen és lépcsőzetesen be
mélyedett lapu kockákat fogunk látni a csé
sze fenekén és oldalán. 

Az előbb bemutatott ólomkéneg is ha
sonló lépcsőzetesen tölcséres kockákban kris
tályodik, ha olvadótt állapotából gyorsan le
hűtve megy át a jegeczesbe, ha tehát ele
gendő idő nem áll rendelkezésre a jegeczek 
tökéletes kiképződésére, a mint ezen kohá-
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szatilag előállított példányokon föltűnő szé
pen látható ez. 

Az arany kristálykák hasonlóképen 
párhuzamosan szoktak egymás mellé sora
kozni, mi által többnyire lemez-alaku kris
tálycsoportok keletkeznek, mely lemezek fe
lülete ugy néz ki, mint a legremekebb cize-
lirozás vagy filigránmunka. Sokszor a legfi-
nomabban elágazott ágas-bogas csoportok is 
jönnek létre ily módon, a midőn t. i. az 
elemi kristálykák főleg egy irányban sora
koznak egymás mellé. 

Lássuk a szabályos rendszernek egy 
harmadik egyszerű kristály alakját, mely ti
zenkét dülö négyszög (Rhomb) laptól van 
határolva, a miért dülóny- vagy rhomb-ti-
zenkettősnek nevezzük. Ezen alak igen 
gyakran és szépen kiképződve a gránáton 
található, a mint ezt ezen óriási gránát 
egyénen jól lehet látni. Ezen kristály már 
nagyobb fokát mutatja a tökélynek, mint az 
előbb bemutatott, egyfelől odanőtt kristá
lyok, mivel körös körül ki van képződve. 
Eredetileg ez is szorosan körül volt véve az 
anyakőzettől, de későbbi idők folytán szély-
lyel málván, a gránát kristály kiszabadult. A 
kövek királya a gyémánt is ilyen alakú kris-
tálykákban fordul elő a folyóvizek által 
öszszehordott kavics, homok és iszap kö
zött, de csak kevés helyen. Itt mutat
hatok egy ilyen alakú braziliai kis nyers 
gyémántot, mely azonban igen sok tökélet
lenséggel bir, különösen avval, hogy lapjai 
gömbölyödöttek, mintha kopva volnának, a 
miről azonban roppant keménysége miatt 
szó sem lehet. A gyémánt nyolczasokban ós 
több más szabályos alakban is jegecedik, de 
ilyenekkel még nem rendelkezünk itteni 
gyűjteményünkben. Valódi szép és nagy gyé
mánt hiányában bemutatom üvegmintázatát 
is, mely elmésen levélnehezitőnek vau kidol
gozva. A kristálytan sok ilyen csinos motí
vumot szolgáltathat a műiparnak, csak utá
nozni kell a természetet. 

Ha ezen tizenkettős az előbbi két alak
kal összekristályodik, akkor azoknak élein 
mutatkozik keskeny lapok gyanánt; mig vi
szont a koczka és nyolczas az uralkodó ti-
zenkettősnek csúcsait tompítja le. Látható ez 
a folypátnak ezen Freibergből való tenger
zöld kristályaiaál, melyek rend nélkül fel van
nak nőve. 

A szabályos rendszernek többi egysze
rű alakjait ezúttal mellőzvén, c^ak annyit 
akarok még megjegyezni, hogy összesen csak 
13 van, de könnyen elképzelhető, ha ezek 
kettenként, hármankint, átalában többszörö
sen összealakulnak, hogy az alakváltozatok
nak mily roppant száma jöhet létre, épen 
olyformán, a mint a betűknek aránylag cse
kély számával összeállítható a szavaknak oly 
roppant mennyisége. 

A többi kristályrendszereken belül meg

felelő alakok fordulnak ugyan elő, de az 
egyenlő lapoknak elhelyezése nem minden 
irányban egyforma, s ennek következtében 
a kristályok többnyire egy irányban igen 
megnyújtva vagy megkurtítva, más irányban 
Összenyomva, lapítva lehetnek. Néhány példa 
itt is fogalmat fog nyújtani az alakok nagy 
változatosságáról és az összefüggésről, mely 
áttekinthetőségüket lehetővé teszi. 

A Sappbyr nevű ékkő például olyan 
alakban jegeczedik, minőt ezen üvegutánza
ton láthatnak. Hat-hat lap fent és alant hegy
be jő össze, ugy hogy az egész alapjaikkal 
összerakott két hatoldalu pyramishoz hason
lít, s ezen hasonlat után el is nevezzük az 
ilyen kristályalakot, hozzá tevén a lapok 
számát is, melyek a csúcsban összejönnek. A 
hegyi jegecz is néha ilyen alakban kristá-
lyodik, a mint különösen a verespataki Kir-
nik-hegy aranydús kőzetéből származó pél
dányokon látható, melyek azonban gömbölyö
dött élekkel bírnak, mintha kopva volnának. 
Bemutatok egy meglehetősen lapos négyoldalú 
kettős pyramist is, mely a gránáthoz igen 
közel álló ásványon, a Vesuvianon van ki
képződve, melyet főlelhelye a Vesuv után 
kereszteltek el. 

A kettős pyramisok felei azonban a 
leggyakrabban ugyanannyi oldalú oszlopkák-
nak két végére vannak feltéve, a mint azt 
leggyakrabban és legszebben a bányavirágon 
vagy hegyijegeczen (Quarz) lehet látni, mely
nek szép alakja, tisztasága és átlátszósága a 
legrégibb időkben is feltűnt már. Ritka eset 
az, hogy a pyramis mind a két fele legyen 
látható, rendesen az oszlop egyik végével 
oda vau nőve a kőszikla falához, melynek 
repedéseiben és üregeiben a legszebb kővi-
rágok gyanánt rendesen csoportokban ülnek. 
Gyakran kis pincze nagyságú üregek is ta
lálhatók a sziklákban, melynek falai teljesen 
be vannak borítva a hegyes végeikkel befelé 
fordult remek kristályokkal, s ha az ember 
gyertyával vagy fáklyával lép az ilyen kris-
tály-pinczébe, a mint Svájczban, legneve
zetesebb előfordulási helyén, nevezik azokat 
az üregeket, a szem káprázik a szikrázó fény
tői, mely mindenfelől visszalövelődik a tükör
sima lapokról. Itt aztán van eset reá, hogy 
több mázsás s egész 1 méter magasságú 
óriási kristály egyéneket is találnak. így 
1869-ben Uri-Cantonban a Tiefengletscher-
ben egy kristálypinczére bnkkantak, melyből 
vagy 300 mázsára menő kristályokat vettek 
ki, A legnagyobb köztük, mely Grossvater 
nevet kapott, 267 fontos s Berlinbe jutott; 
a bécsi udvari ásványkabinet egy 206 fon
tosat kapott ugyanonnan. 

Ilyen óriások hazánkban ugyan nem 
fordulnak elő, de apróbbak minden nevezete
sebb bányahelyen közönségesek. Csak a szín
teleneket nevezzük hegyijegecnek vagy bá
nyavirágnak, az ibolya szinüeknek, melyek ná' 
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lünk különösen Selmeczen és Porkurán gya
koriak, Amethyst a neve, a füst-szürkéké 
pedig füstquarz vagy füsttopáz is. Mindezek
ből drága dísztárgyakat, opticai műszereket 
és harmadrangú ékköveket is csiszolnak, s 
ilyen alakban gyakran találkozunk velők a 
közönséges életben. Kendesen kristályüveg 
vagy cseh-gyómánt név alatt fordulnak élő a 
kereskedésben, s legtöbbet Csehországban 
csiszolnak. Ennél azonban sokkal fontosabb 
alkalmazást talál a hegyijegec az üveggyár
tásnál, melynek legfőbb kellékét képezi. 

A hegyijegecz egyike azon ásványok
nak, mely a legrégibb időben is feltűnt, kü
lönösen nagy tisztaságánál fogva, s melyeta 
kristály prototypje gyanánt állítottak fel. Az 
ókori népek a hegyijegec tulajdonképeni lé
nyegéről sejtelemmel sem birván, nem ma
gyarázhatták ki maguknak másképen azt a 
viztisztaságot, minthogy a vízzel közel vi
szonyba hozták. Plató használta először a 
krystallos nevet a hegyijegecre vonatkoztat
va (mert különben csak jeget jelentette szó), 
mivel azt képzelte, hogy ezen jégtiszta kő 
sem egyéb, mint igen nagy hideg következ
tében kővé vált jég. Plató tanítványa Aris-
toteles és több más görög bölcs is irtak ugyan 
a kristályokról, de azoknak mértani jellege 
egyiknek sem tűnt fel, a kristály kifejezés 
alatt mindig csupán az ékköveknek tisztasá
gát és átlátszóságát értették, melynél fogva 
a jéghez hasonlók. A római irók egyszerűen 
elfogadták a görög bölcsek alaptalan okos
kodásait a kristályokról, s legfeljebb még 
bővebben iparkodtak azokat kifejteni; igy 
Seneca „Questiones naturales" czimümunká
jában, melyben máskülönben sok figyelem
reméltó nézettel találkozunk a vulkáni tüne
ményekről; igy id. Plinius „História naturá
lis "-ában. Az egy Solius kelt ki a hegyije
gec eredetének azon magyarázata ellen, anél
kül azonban, hogy más nézetet koczkáztatott 
volna, a midőn igy ir: „Mondják, hogy a jég 
összehúzódik ós kristálylyá megtömörődik, de 
alap nélkül; mert ha ez igy lenne, sem Ázsiá
nak Alabanda tartománya, sem Cyprus szi
gete, melynek földjén a legnagyobb hőség 
uralkodik, nem hozhatta volna létre ezen 
anyagot." Az egész középkorban s az újkor 
nagy részében sem birtak még helyes fogalom
mal a kristályok alakjáról és természetéről; 
csak a 17-ik század közepe táján kezdték 
egyesek figyelmesebben vizsgálni azokat, s 
ekkor is különösen a hegyijegec adta a leg
több indítást a vizsgálódásra, mihez aztán a 
tudományos vegytan megszületésével hozzá
járult az anyag természetének felismerése is. 

Mai nap jól tudjuk, hogy a legszebb 
ü?gyiJegec anyaga ugyanaz, a mi a legközön
ségesebb kavicsé vagy homokszemé, t. i. ko
vasav, mely vegyület annyira el van terjed
ve, a földön, hogy szilárd kérgének több 
mint fele bizonyára belőle áll, s ennélfogva 

az összes ásványok közt a legnagyobb szere
pet is játsza a természetben. 

A kelleténél tán jobban : eltértünk elő
adásunk tulajdonképi tárgyától, a kristályok 
alakjától; a kristályok ezen prototypjeinél 
azonban el nem kerülhettem, hogy az alakkal 
összefüggésben levő egyéb tulajdonságokat és 
annak történetét is ne érintsem. 

Igen gyakori eset az is, hogy valamely 
oszlopnak két végén nem csúcsos pyramis, ha
nem egyszerű véglapok zárják be az alakot, 
mi által azon valóságos oszlop- vagy geren
da alak jő létre. Ilyenek például a Smaragd
nak és Beryllnek hat szögű oszlopai, melyek 
mint ékkövek a legtöbbek előtt ismeretesek 
leszív k már, s mc-'yekből néhány igen csinos 
kis kristályt be is mutathatok. Á közönséges 
Beryll sokszor 1 méternél magasabb és 20— 
30 cm. széles ilyen oszlopokban is fordul 
elő, különösen Siberiában ós az Ural hegy
ségben. 

Lássuk most egy más igen közönséges 
sziklanemnek, a mészkőnek virágát; t. i. kris
tályát is, melyet a német Kalkspath után 
magyarul mészpátnak nevezünk. Ennek kris
tályai roppant sok változatban, s néha tete
mes nagyságban hasonló üregeknek és re
pedéseknek falait borítják a mészkő hegyek 
gyomrában, mint a hegyijegec a kristályos 
hegységekben, s néha mészpát kristály-pin-
czékre is bukkannak. Budán a Kis-Svábhegy 
kőbányáiban többször láthatni ilyeneket. 

Ha idegen anyagtól egészen mentes, 
akkor tökéletesen átlátszó és viztiszta, mint 
az Izland-szigetéről való példányok; rendesen 
azonban kevés idegen anyagtól, főleg vasrozs
dától sárgás, zöldes vöröses színre van fest
ve s csak félig átlátszó, vagy tejes fehér s 
csupán áttetsző. A csaknem ezer alakválto
zat közül, malyben ismerjük kristályait, 
alapalakja az, melyet itt látnak t. i. egy dű
lő koczka, mely alak ép olyan uralkodó a 
mészpát külsőjén é-s belsején, mint az egye
nes koczka a kősónál. Külsőleg akármilyen 
eltérő alakja legyen is a mészpátnak, ha ap
róbb részekre széthasítjuk, a mi csekély rá-
ütés mellett igen könnyen megy, csupa dű
lő koczkákat fogunk kapni, a melyekből te
hát minden egyéb mészpát kristály fölépít
ve van. 

A mészpátnak ezen könnyű hasadását 
már régen ismerték a német bányászok, mert 
ezen tulajdonsága után képezték nevét „ Spath," 
mely a „spalten" szóból ered; de csak a 
múlt század végével költötte fel annyira a 
tudósok figyelmét is, hogy a franczia tudós 
abbé Haüy ezen hasadásból kiindulva a tu
dományos kristálytant megalapitá. Már egy 
századdal Haüy előtt a mészpátnak egy más 
igen érdekes tulajdonságát fedezte fel a dán 
Erasmus Bartholin, azon tulajdonságát t. i., 
hogy a rajta keresztül nézett tárgyaknak ké-
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pét kettőzve mutatja. Az izlandi mészpáttal, 
mely tökéletesen viztiszta, legjobbau észlel
hetjük e tüneményt, s azért különösen elne
vezték kettőzőpátnak is. Később azonban rá
jöttek, hogy a kettőzés, vagyis kettős su-
gártőrós, egy általános sajátsága a kristá
lyoknak, kivévén a szabályos rendszerbe tar
tozókat, melyeket ily módon határozottan meg
lehet különböztetni minden más rendszerű 
kristálytól. A mészpáton kivül azonban min
den egyéb kettőstörő kristálynál finomabb 
physikai eszközök segijségével lehet csak a 
kettőstörést észlelni. Ásványtörténeti szem
pontból a mészpát kristályai tehát csaknem 
érdekesebbek még a hegyijegecéinél is. 

A múlt évben ugyanitt tartott egyik 
előadásomban megismertetem a gypszet mint 
sziklafajt, különösen a zsoboki tarka gyp
szet; ezúttal be akarom mutatni kristályait 
is, melyek gyakran szintén oly átlátszó viz-
tiszták, mint a hegyijegec vagy az izlandi 
pát; de mégis inkább fehérek vagy szürkék 
és áttetszők. 

Az alak az eddig bemutatott egyikéhez 
sem hasonlít, egy lapított vagyis láblás osz
lop az, két végén csúcsba menő egy oldali 
lappárokkal (félpyramisok), melyek miatt az 
egész kristály bizonyos ferdeséget kap. Ilyen 
kristályok leginkább a sótelepeket fedő agyag-
és márga rétegekben találhatók, hol egykori 
tengervízből estek ki, mint maga a kősó is. 
Erdélyben bőven találhatók, bár csupán ki
sebb s a viztől körülnyalt kristályokban. Ne
vezetes a inontemartrei úgynevezett fecske-
fark-gypsz, melynek egy példányát bemuta
tom, nevezetes pedig azon oknál fogva, mert 
egyik legrégebben ismeretes ikeröszszenövés-
nek példája. Abban is analógok tehát az ás
vány-egyének a szerves testek egyéneihez, 
hogy bizonyos körülmények közt két-, há
rom-, és még több egyén is sajátságos mó
don össze- vagy egymáson keresztül nő. A 
gypsznél a két egyén ugy van p. o. össze
nőve, hogy az egyik előbb tengelye körül 
fordult egyet s igy ellentétes állásba nőtt rá 
a másik egyénre, miáltal az iker egyik vé
gén a ferdén álló csúcsok a fecske-farkhoz 
hasonlóan széjjel ágaznak. 

A kristályoknak ikrekké, hármasokká, 
négyesekké sat. való összenövése igen gya
kori eset az ásványoknál s a kristálytannak 
egyik legérdekesebb fejezetét képezi. 

* 
* * 

Es igy számtalan példát lehetne még 
felsorolni, melyek a kristályoknak, a kősziklák 
eme virágainak, változatos alakjait, csillogó 
fényét, átlátszóságát és egyéb érdekes tu
lajdonait feltüntetik ; azonban az eddigiekből 
is eléggé láttuk már, mily sokoldalúság mu
tatkozik a természet ezen alkotásaiban, ha
bár a terv, mely szerint fölépülnek, a lehető 
egyszerű is. 

De végre is azon kérdés merül fel, hogy 

ha a kristáiylyá való alakulás a szervetlen 
testek egyik fő sajátsága, miért aránylag oly 
ritkák mégis a kristályok a természetben ? 

A kristály egyének- ikrek- és csopor
tok az igaz, hogy elég ritkák, de a krístá-
lyodásnak nyomait ennek daczára mindenütt 
feltaláljuk. Kiemeltem előadásom elején, hogy 
a kristályok képződésének feltételei: ele
gendő anyag, tér és idő; ha ezek megvan
nak a természetben, csakugyan létre is jön
nek szép kristályok, de legtöbbször e felté
teleket összevéve nem nyújtja a természet" 
Többnyire igen sok anyag van jelen, de ke
vés a tér, vagy igen rövid az idő. Ilyenkor 
az anyag tömecsei milliónyi pontok körül 
egyszerre kezdenek kristályokká rendezked
ni, a kristályodás törvényei szerint növeked
nek is, de csakhamar egyik egyed a másik
nak útját állja, egyik a másikat szorítja, s 
ekként mindegyik szabad fejlődésében meg 
van gátolva. Ennek következtében aztán igen 
tökéletlen apró kristályok gyanánt szilárdul
nak meg, melyek minden rend nélkül van
nak összehalmozva, ugy, hogy az egyéneknek 
sem alakja, sem összenövési viszonyai nem 
vehetők ki, legfeljebb egyes lapocskákat lá
tunk itt-ott a kristályhalmazban csillogni. 
Az ilyen testeket aztán kristályosoknak mond
juk s ezek a tökólytelen kristálykák alakjá
tól föltételezett bizonyos szövettel fognak 
birni; a gömbölyded kristálykák sűrű össze-
halmozódása által s z e m c s é s - , az oszlopos 
kristályoké által r u d a s v. ro stos-, és a 
táblás kristályoké által leveles- vagy pikke
lyes lesz a s z ö v e t , s ha körültekintünk a 
természetben, mindenfelé fogunk találni pél
dákat erre. A nagy telepekben és rétegek
ben előforduló kősó, a márványok, a gypsz 
(alabástrom), a talk vagy chlorit mind meg 
annyi példái a különböző szövettel bíró kris
tályos ásványoknak. 

Még közelebbi példa a fehér cukor, 
melyben az apró szemcsék csillogása is el
árulja a kristályos állapotot. Sokszor a tö-
kélytelen kristályszemek oly aprók, hogy csu
pán jó nagyítás mellett vehetők ki. Az ilyen 
ásványokat aztán tömöreknek szoktuk nevez
ni, minők p.o.aquar-iznak nagy tömegei (ko
vaszirt, kavics, homokszemek,) a közönséges 
mészkövek, közönséges gypsz, melyekből egész 
hegységek vannak fölépítve. 

Van végre arra is eset a természetben, 
hogy szervetlen testek a kristályodásnak nyo
mát sem mutatják, a mennyiben semmiféle 
szövettel nem bírnak, mint pl. az üveg. Az 
ilyeneket aztán alaktalanoknak (amorph) szok
tuk nevezni, noha nem is találóan, a meny
nyiben nem az esetleges külső alakot, ha
nem a belső szerkezet hiányát tartjuk itt 
szem előtt. Az ilyen szövet nélküli, alakta
lan ásványok egyáltalában nem gyakoriak a 
természetben. Leginkább a szerves testekből 
származó anyagokat, mint p. a kőszeneket, 
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asphaltot stb. és megolvadt állapotból gyor
san kibülő és megmerevedő testeket, mint 
pl. a vulkáni vidéken képződő természe
tes üvegeket számitjuk ide. Vizből ritkábban 
esnek ki alaktalan ásványok, ezek közt leg
nevezetesebb az Opál, mely nem egyéb, mint 
alaktalan víztartalmú kovasav, még a nemes 
opált sem véve ki. 

A dolog természetéből következik te
hát, hogy egy és ugyanazon ásvány vagy 
anyag mind a három alaki állapotban for
dulhat elő a természetben, t. i. kristályok
ban, kristályosan és alaktalan állapotban. 
Legközönségesebb példa gyanánt fölhozhatom 
a nádczukrot; az úgynevezett kandisczukor 
kristályokat képez, a közönséges fehér czu-
kor kristályos szemcsés, végre az olvasztott 
czukor alaktalan, s ugyanezt lehet tapasz
talni a legtöbb szervetlen anyagokon és ás
ványokon is. 

Ezen néhány példából eléggé kitüaik 
már, hogy mily sok szempontból lehet 
tekinteni és vizsgálni a kristályokat, s hogy 
mily változatos és érdekes azon tudomány, 
mely azokkal foglalkozik. Nem lehet csodál
kozni, hogy* az ásványkedvelőli száma oly 
nagy, mert hiszen e tárgyak oly szépek és 
eszményiek, hogy bármely ember is gyönyör
ködik látásukon; de hogy e gyönyörködés 
mélyebb, hasznosabb és maradandóbb szelle
mi élvezetté fokozódjék, arra nem elég a 
puszta külső szemlélés, melynek benyomásai 
oly hamar elmúlnak, a mily hamar jöttek. 

Jelen előadásom czélja volt fölkelteni 
az érdeklődést a természetnek ezen gyakran 
látót', de kevésbé figyelemre méltatott tár 
gyai, a kősziklák eme remek virágai iránt, 
melyekből egy kis csokrot volt szerencsém 
bemutatni; s ha ez csak kis mértékben si
került is, czélomat elértem. 

'^^s^i^r^^^^g^^A^-*-

A szakülósek és természettudományi estélyek programmja az 1877-ik évre. 

_Természettudományi estélyek: 
..Öjvosi szakülés 
természettudományi szakülés . 

Jan. 
13 
19 
26 

Pebr. 
10 
16 
23 

Mart. 
10 
16 
23 

April. 
14 
20 
27 

Öetób. 
6 

12 
19 

Nov. 
3 
9 

16 

Dec. | 
1 | 
7 

14 
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