Schmidt Sándor életműve
Dr. Bidló GáborX

Szálljunk vissza gondolatban egy évszázadot és pillantsunk be a
József Műegyetem Ásványtárának ablakán, ahol egy vékony, barna
hajú és a kor divatjának megfelelően —

szakállas-bajuszos —

fiatal férfi hajol a csodálatosan csillogó kristályai fölé, mi
közben kezében fürgén siklik a "rajzón"; merész vonalakkal vá
zolja fel a szeme előtt lévő kristály formáit és boldog mosolylyal nyugtázza az addig le nem irt uj lapokat, formákat.
így képzelem el magamban Schmidt Sándort a századforduló legki
emelkedőbb krisztallográfusát. Élete világitó fáklyáját három
negyed évszázada oltotta ki a kegyetlen betegség, félbeszakít
va a nagyrahivatott és rövid idő alatt is nagyot alkotó élet
fonalát.
Az elmúlt 75 év olyan hosszú idő, hogy a mai zaklatott körülmé
nyek között nehéz az akkori nyugodt, csendes alkotómunkát magunk
elé képzelni, de ha áttekintjük egy-egy kimagasló egyéniség al
kotásait, minőségükben és mennyiségükben, felrémlik bennünk,
hogy Nagyszüleink boldog béke ideje az ásványtani és földtani
kutatás első jelentős virágkora volt. Ebben a keretben szemlél
ve is Schmidt Sándor életműve korában egyedül álló és ma is je
lentős .
Születése a Bach-korszak sötét éveire esik /Szeged, 1855. janu
ár 22./. Neve ellenére izzó hazaszeretettől fütött magyar csa
ládból származik. Apja városi.tanácsnok Szegeden.
Egyetemi tanulmányait a József-Müegyetem egyetemes osztályán
végzi, ami a természettudományi alaptárgyakat fogja össze. Itt
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vonja magára Krenner József professzor figyelmét. Tanári diplo
mája megszerzése után /1875/ rövid ideig tanit csak, mert már
1876-ban kinevezik Krenner javaslatára a Nemzeti Muzeumbe "örsegéddé". Ezzel egyidejűleg indul el tudományos pályája is, a
pontos kristálytani megfigyeléseket és ragyogó rajzkészségét
tanusitó ásvány-ábrákkal teli publikációk egész sora.
A vizsgálatokat jó pár évig a Műegyetem Ásvány- és Földtani La
boratóriumában késziti és első dolgozata is a Műegyetemi Lapok
ban jelenik meg. Ez a kapcsolata a Műegyetemmel egészen 1882-ig
mutatható ki. Egyik legérdekesebb példája a wolnyn vizsgálat,
amit Szécskay István tanársegéd dolgozata után készit.
A 82-es év Schmidt Sándor életében igen jelentős változásokat
is hozott. Előléptetik és kiküldik egy hosszú nyugat-európai
tanulmányútra. Bejárja a fontosabb gyűjteményeket és tudományos
centrumokat.
Majdnem egy évet tölt Strassburgban Groth mellett és itt szerzi
meg a Fuess-féle uj goniométerrel végzett vizsgálataival 1883.
április 29-én a természettudományi doktorátust.
A Groth mellett töltött idő és tanulmányok egész további pálya
futására igen komoly befolyást gyakoroltak. Szorgalmasan jegy
zeteli és követi Groth előadásait. Egy igen szépen irt, jól ol
vasható jegyzete a kristályok feles formáival foglalkozik. Cime
Mineralogiai firkantások Groth után II. 1882. dec. 5. Sajnos a
füzetecske az utolsó oldalon egy félbemaradt mondattal ér véget
és a következő füzet nem került elő.
Hazatérése után folytatja munkáját olyan sikerrel, hogy Szabó
József 1885. február 3-án magántanárrá habilitálja a "Kristá
lyok geometriai és fizikai sajátságainak összefüggése" cimü
tárgyból.
A Szabó intézetében Schmidt Sándor az Egyetem és Semsey Andor
támogatásával egy műszerekkel gazdagon felszerelt kristálytani
laboratóriumot alakit ki, ahol tudományos eredményekben leggaz
dagabb éveit tölti.
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Magántanársága alatt készült dolgozatai a szerény "Ásványtani
Közlemények" cimmel jelennek meg. Magyarul a Természetrajzi Fü
zetekben publikál, amelynek éveken át szerkesztője volt. Néme
tül a Zeitschrift für Krystallographie közli vizsgálatainak eredményeit.
Működését szép elismerések is kisérik. 1890-ben elnyeri az egyetemi c. r k . tanári cimet és a Magyar Tudományos Akadémia
1891-ben levelező tagjai sorába választja meg.
Székfoglaló előadását "Adatok a Pyroxén csoport egyes ásványa
inak pontosabb ismeretéhez" cimmel 1891. november 16-án tartja
meg. Célkitűzése az volt, hogy a diopszidok pontosabb kristály
tani vizsgálatát végezze el. Ezért megvizsgált az Ala-völgyből
6 kristályt, az Ahmatovszk-ról származó 6 fehér és 4 zöld kris
tályt, Nordmarkenről 7 kristályt, Schwarzensteinról /Zillerthal/ 12 kristályt és munkáját kiegészítette az Aranyi-hegyről
származó augitok vizsgálatával.
A vizsgálatok segítségével a kristályokon 41 formát mutatott
ki, amelyek közül 9-t ő irt le először. Igen fontos volt a
kristályok orientálására használt uj módszer. Az egyes lapok
orientációját optikailag ellenőrizte és döntő támpontként /100/
lapon fellépő tengelyképet használta a meghatározásaira. Kimu
tatta, hogy a vizsgált diopszidok tengelyarányát az ásványok
vastartalma nem befolyásolja, mig viszont az optikai viszonyok
jelentősen megváltoznak a vastartalom változásával.
Szabó József halála Schmidt Sándor életében jelentős változást
hozott. Egy rövid ideig még ő tartotta helyette az előadásokat
és igyekezett követni a geológiai felvételek terén is. Cinkota
geológiai viszonyai cimü tanulmánya mutatja az éles szemű meg
figyelőt, aki Szabó méltó utóda lett volna ebben a tárgykörben
is. Az Egyetem vezetősége azonban jobbnak látta Szabó tanszékét
ketté osztani, mert a hatalmas fejlődés miatt egy ember már ne
hezen tudta volna áttekinteni az egész tudományterületet.
Schmidt Sándort visszahívja a Műegyetem.
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A József Műegyetemen addig a mineralógus Krenner volt az Ás
vány- és Földtani Tanszék vezetője. Mellette már 1885-ben kine
vezik Lóczy Lajost rk. tanári minőségben a Geológia tanárává.
1890 óta pedig Schafarzik Ferenc a Technikai geológia tárgy
egyetemi magántanára. így Krennerre csak az Ásványtan előadása
hárul. Lóczyt ugyan már 1888-ban meghivják, majd kinevezik az
Egyetem Földrajzi Tanszékére, de a Műegyetemen még az 1898/99es tanévig előadott.
Az 1894-ben kinevezett Schmidt Sándor igen lelkiismeretesen
igyekszik uj helyén is a tökéletest nyújtani. Az előadásaihoz
szükséges műszaki alapokat a legjobb helyről kivánja elsajátí
tani, bejár tanártársai óráira, hogy jobban tudja kapcsolni
előadásainak anyagát a műszaki élethez. Érdekes, hogy Papp
Károly "tanárjelölt" katalógusi bejegyzéseiből kitűnik, hogy
még Lóczy óráit is rendszeresen látogatja.
Schmidt Sándor egyetemi előadásairól —
már nem élnek —

egykori hallgatói ma

csak óráinak anyaga, kéziratai számolnak be.

Elsősorban a Kristálytan és általános Ásványtan előadásainak
anyaga maradt fenn. Ezek igen világosak, tömörek voltak. Kitű
nő rajzkészsége is elősegítette az előadott anyag könnyebb meg
értetését. Ásványrendszertanának kézirata alapján, mivel minden
egyes ásványt külön-külön tárgyal, nem lehet megítélni, hogy
ezekből mennyi került előadásra. A kézirat inkább egy nagy mo
nográfia alapjául szolgált volna. A róla szóló korabeli megemlélékezések mind kiemelik, hogy nagy, három kötetesre tervezett,
Ásványtan könyvet kivánt irni. Ránk maradt kéziratai is alátá
masztják a hatalmas munka előkészületeit.
A hallgatók számára igen fontos, jól előkészített tanulmányi
kirándulások ügyét is igen a szivén viselte. Ránkmaradt a Sas
hegyre vezetett geológiai kirándulásának magyarázója. A hegy
szerkezetét két igen jó rajz és egy fénykép is szemlélteti.
Tudományos publikációinak száma a Műegyetemre történt kinevezés
után megcsappant. Inkább elméleti kristálytani munkái vannak,
így a szabályos rendszer lapszögeinek vizsgálata cimü müve és a
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32 kristályosztály levezetése szépen demonstrálja, hogy nem
változott meg érdeklődése a kristálytan iránt, hanem inkább
nagyobb lélegzetű könyvek Írásában látta feladatát.
Sajnos életében csak egy —

igaz ma is nélkülözhetetlen —

könyve jelent meg. A Természettudományi Társulat kiadásában
1890-ben látott napvilágot a két kötetes Drágakövek cimü mun
kája. A két kötet majdnem 750 oldalán ismerteti a drágakövek
ről mindazt, amit az akkori tudás alapján tudni lehetett. Kü
lön érdeme a műnek, hogy még ma is, 90 év múlva, igen kellemes
olvasmányos formában tárja elénk a sok értékes tudnivalót.
A műegyetemi tanársága nem hozott nyugodt pihenést Schmidt
Sándor számára. Az oktatási feladatokat egyedül kellett ellát
nia. Melczer Gusztáv a 95/96., Böckh Hugó 96/98. tanévekben
voltak tanársegédei. Papp Károly Lóczy mellett dolgozott, a ré
gi tanszéki iratok tanúsága szerint. Oktatási teendői mellett
1900-tól haláláig az egyetemes és vegyészmérnöki kar dékánja
is volt.
A munkája szenvedélyes szeretete mellett a könyvgyüjtésnek
nagy áldozatok árán is hódolt. Hatalmas könyvtárának 1904-ben
készült katalógusa szerint mintegy 2200 szakkönyve volt, a fo
lyóiratok és különlenyomatok mellett. Az Ásványtan és Földtan
legritkább müvei is eredeti példányokban rendelkezésre állot
tak. Agricola könyve mellett sorakozott Albertus Magnus, Hauy,
Romé de l'Isle, Beudant munkája. A magyar vonatkozású munkák
teljes számmal meg voltak. Sajnos könyvtára a II. Világháború
bombázása közepette Budapesten pusztult el. Amit fia,
d r . Schmidt Béla lemenekitett Marosvásárhelyre, azt a lumpen
csőcselék égette el.
A megfeszített munka aláásta Schmidt Sándor egészségét és
1904. május 16-án eltávozott szerettei köréből.
Schafarzik Ferenc igy ir róla nekrológjában:

"A tudományban

fennkölt szellemmel mindig csak a valót és a szépet kutatta és
ennek kutatására másokat is oly lelkesen buzdított".
Rövid élete során ezért tudott nagyot alkotni.
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The life work of Sándor Schmidt
Gábor Bidló

Dr. S. Schmidt was born on the 22 January 1855 in the town of
Szeged /Hungary/ . After graduation he was employed by the
Hungarian National Museum. In 1882— 1883 he worked with Groth
in Strassburg and obtained the Ph.D. In 1885 Schmidt was habi
litated as "Privatdozent" by the Budapest University of
Sciences. Till 1894 he worked at the Mineralogical Department
of this University. From that year on until his deat in 1904
Schmidt was Professor of Mineralogy and Geology at the
Technical University of Budapest.
He was a renowned Crystallographer, who wrote 34 papers on
various topics in the field of mineralogy and crystallography,
e. g. on the minerals of coelestine occurrences, the pseudobrookite, the minerals of the pyroxene group, the Serbian
arsenoopyrite, etc.
His two-volume, 750-page book in the "Precious Stones" is a
fascinating work useful even today.
S. Schmidt deceased in Budapest, on the 16 May 1904.
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