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sével ő hozta ki a bányából, a mely nemes és igazi bányászra valló, áldo
zatkész tevékenységéért a Ferencz József-rend lovagkeresztjét kapta. Az 
1900. évi párisi nemzetközi kiállitás XI. csoport «Szénbányászat és Kok
szolás» czimű alcsoportjának előadói tisztével őt megbízták.

Ha irodalmilag nem is igen működött, de a gyakorlati téren oly sokat 
alkotott, hogy veszteségét azok a körök, melyekben működött, igen sokáig 
fogják fájlalni és érezni.

A fáradhatatlan munkás élet után nyugodjanak békében porai, emléke 
legyen áldott!

A BUDAPESTI EGYETEM ÁSVÁNYTANT MÚZEUMÁNAK EUKLAS 
KRISTÁLYA.

Hátrahagyott közlemény dr. Szabó JózsEF-től.

Közrebocsátja

Dr. S chmidt S ándor.

Egy egész korszakot képviselt egymagában az elhunyt tudós férfiú, az 
ernyedetlen szorgalom, a lankadatlan munkásság sorozatát! Keleties haj
landóságú nemzetünk fiaiban már ez egymagában véve nem csekély jelentő
ségű dolog, hatása pedig annál inkább nagyobb volt. A kiváló mester példája 
vonzotta a fiatalabb nemzedéket is és szépen föllendülő szakirodalmunk 
élénken tanúskodik dr. S zabó J ózsef példájáról.

A tudomány szolgálatán kívül a vezetésére bizott tudomány-egyetemi 
ásványtani intézet fejlesztése volt főgondjainak egyike. Mint az anya egyet
len gyermekét, oly igazi szeretettel és gonddal törődött vele mindig. A régi 
központi egyetemi épületbeli gyűjteményből igazi museum vált az új palo
tában és a boldogult tanár legnagyobb örömei közé tartozott, ha a kincse
ket szaporíthatta. És valóban, a legjobban is volt ez így. Az a központosítás, 
mindent kizárólag egy helyre hordás az idők folyamában sehol sem bizo
nyult be jónak, a nemzeti museumok mellett mindenütt keletkeztek más 
gyűjtemények is. Egyik kiegészíti a másikat, megvan mindeniknek a maga 
jól elhatárolt köre, a mely nem engedi meg ugyan, hogy az egyik a másik 
rovására gyarapodjék, de megkívánja egyúttal azt is, hogy gondozzunk, fej- 
Ie8z8zünk mindkét helyen, mindenütt a maga módja szerint.

Hogy mit tett dr. S zabó J ózsef a tudomány-egyetemi ásványtani gyűj
teményért, arról nem is szükséges szólanom. A ki meglátogatta ez intézetet, 
csakhamar tapasztalta, hogy minden szép szónál többet ér a tett. Most is, 
már fájdalom három évvel a nagy veszteség után, mintegy a sírból is fel
nyúlik az ő munkás keze és irodalmi hagyatékában beszámol egy ritkaságról, 
melyet ez intézetnek szintén ő szerzett meg.
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Az alábbi közlemény szóról-szóra a megboldogult munkája, csak az 
utolsó rész az, a melyet az ő szives fölkérésére még annak idején én dol
goztam ki. E dolgozatot ő egy színes tábla melléklettel óhajtotta közre adni 
a magyar tudományos akadémiában, de a közlemény eléggé érdekes és 
részletes a rajz nélkül is.

«Az egyetemi ásványtani muzeum újabban egy olyan ásvány birto
kába jutott, mely noha már több mint 100 esztendeje hogy ismeretes, azon 
tulajdonságát hűn megőrizte, hogy nagyon ritka és szépsége még érdekes 
kristályai által nemcsak a szakember, de a drágakő-árusok figyelmét is 
magára vonta, kik szerint az a smaragdhoz közel áll.

1785-ben D o m b é t  hozta az euklast Európába Peruból visszatértében 
és azt mint ásványfajt még Haüy állította fel, de lelőhelyének Peru nem 
bizonyult be, hanem Brazília, nevezetesen Villa Bica közelében Capäo do 
Lano és Boa Vista, hol ennek a századnak első felében elég sokat találtak 
egy chloritos-pala üregeiben. Midőn azonban azt mondom elég sok, akkor 
az ezen ásvány ritkaságának arányában értendő. Tudtommal a leggazdagab
ban van ellátva brazíliai euklasszal a bécsi udvari ásványmuzeum, hol 23 
szép kristály van, utána jön a londoni 21 kristálylyal. A század közepén 
túl már gyérebben kerül ki Brazíliából euklas. 1858-ban több kristályt 
találtak Oroszországban az Ural déli részén a Sanarka folyó mentén lévő 
arany mosásokban; de azon idő óta is csak vagy 9-re teszik a számát az 
uráli euklas-kristályoknak. Minthogy egy irányban könnyen hasad, 
Sanarka homokjában ilyen hasadási lemezek többször előfordulnak s az 
ás vány gyűjteményekben gyakran kénytelenek ilyen töredékkel is beérni, 
mert a kristályok a ritkaságuk mellett felette drágák is, úgy hogy azok szer
zése nem mindennapi dolognak tekintetik.

Ha még hozzá teszem, hogy nehány é v  előtt B eck e  bécsi mineralog 
Tirolban a Grosz-Glockner tájáról kerülhetett csillámpalán, periklin quarcz 
stb. társaságában parányi euklasz-kristályokat fedezett fel, az eddig ismert 
lelőhelyek számát kimerítettem.

Az 1886 nyarán egy ismert mineralog S iem aschko  államtanácsos 
Petersburgból volt Budapesten s az hozta ezen példányt, melyet én az 
általa kívánt meteoritekért csere fejében kötöttem ki. Becsár gyanánt ő 
1000 forintot mondott.

Lelőhely hozzá irva nem volt, mert ő azt Londonban egy drágakő
árusnál vette, ki azt köszörültetni akarta, hogy mint drágakövet értékesítse. 
S iem aschko  úr egész határozottsággal állította, hogy szibériai, mert az általa 
jól ismert szibériai kristályokhoz igen hasonlít; ellenben mások, a kiknek 
útjában Németországon keresztül mutatta, véleményükben meg voltak 
oszolva, mert ki uralinak, ki brazíliainak tartotta.

Már ezen körülmény, de m é g  inkább dr. A r z r u n i aacheni tanár abbeli
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kérése, hogy ő a berlini akadémia által kiküldve Ural déli részében a 
Sanarka folyó mentén levő aranytartalmú homok sokféle ásványait tanul
mányozván, ezek között euklasz-töredékeket is talált, és így szeretné az 
onnét kikerült kristályokat is mind megemlíteni, óhajtaná tehát az én 
birtokomban levő uráli példány leírását is megkapni, arra bírt, hogy először 
is a lelőhelyre nézve az adatot tisztázzam és másodszor magának a kristálynak 
leírását is szolgáltassam.

Dr. A r z r u n i  szerint csak 9 kristályról van tudomás, ezek közül annak 
idején K okscharow  leirt hatot. Ezekből az 1. szám Stuttgartba jött a mú
zeumba, az 5. szám L e u c h t e n b e r g  herczeg birtokában van, míg három darab 
(tán a 2. 3. és 4. szám) a KoKSCHARow-féle páratlan szépségű oroszországi 
egyéb ásványokkal Londonba a britt muzeumba vándorolt. A 6. számú 
kristály holléte ismeretlen.

Petersburgban van ezeken kívül a bányászakadémia ásványgyüjte- 
ményében három kristály, melyek egyikét K u l ib in , másikát J e r e m e jé w  ir ta  

le, míg a harmadik még nincs leírva.
Míg G roth  uralinak tartja a budapesti példányt, addig Bécsben B raun  

udvari tanácsos, azon példánynak ismerte fel, mely az ő birtokában volt, 
ennélfogva levélben felkértem, hogy lelőhelyéről legyen szives nyilatko
zatot adni, mit a következőben tett: «Az euklasz-kristályt egyenesen Bio 
Janeiro-ból kaptam báró S o n n l e it h n e r  brazíliai követ szives közbenjárása 
következtében. Gyűjteményem egy részével az euklasz is H o se u s  baseli 
ásványkereskedő tulajdonába ment át, ki azt úgy hogy látszik, Londonban 
eladta, hol S iem aschko  államtanácsos megvette es nekem 1886-ban Bécsen 
keresztül utaztában mint legértékesebb ásványaquisitióját meg is mutatta. 
S iemaschko  úr nem csekély meglepetést mutatott, a mint én ezen megjegy
zést tettem. Hogy ezen euklaszt bocsátotta-e ön birtokába vagy egy urálit, 
nem tudom. Az enyim egy rendkívül erős testű-példány volt s ha jól emlék
szem, tengerzöld, csaknem átlátszó és egyik hasadáslap különösen jellemző. »>

írtam H oseu s  úrnak s ő erről tudósít: «A kérdéses euklaszt egy keres
kedőnek adtam el Londonban. A kristály rövid volt és nagyon hasonlított 
egy alai diopsidhoz, nem szép és így inkább köszörülésre fordítandó, az 
mint kristály nem volt eladható. Hossza vagy 20, átmérője vagy 10 mm. 
Szine halványzöld és kétségkívül brazíliai és nem szibériai. S iemaschko  

úr előttem ismeretlen.»
Hogy ki azon londoni kereskedő még nem tudhattam meg, de a kér

dést egészen világosnak nem tarthatom, mert sem H o s e u s  6em B r a u n  adatai 
az én példányomra egészen nem illenek. Az én példányom mint kristály is 
beválik, azon nemcsak az oldallapok, hanem az egyik végen a terminál
lapok is jól vannak kifejlődve. Feltűnő rajta minden szakértő előtt a 
pleochroismus nagy foka, a hasadáslapokon át sárgás, egyebütt világosabb 
és sötétebb tengerzöld.
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Már most a brazíliai és az uráli euklasok általános tulajdonságait 
tekintve, a brazíliai euklasok csaknem mind simalapúak, a londoni muzeum 
birtokában levőkről egy levélben úgy vagyok tudósítva, hogy a 21 kristály 
közül csak egy kopott, a többi mind éles szögű, míg az uráli három példány 
mindegyike komor látszólag a kopástól; a színre nézve a két lelőhely álta
lában megegyezhetik, úgyszintén a pleochroismusra nézve is. Végre még 
azon körülmény emelendő ki, hogy a brazíliai kristályok leginkább nyú
lánkok, az uraliak között vannak a vastagok. A kopott élek és a testesség 
meg a zöldszín erőssége inkább az uráliakhoz vonja.

Mindig nagy baj, ha az ásvány az ő feliratával nincs ellátva, ez pedig 
így került B r au n  udvari tanácsos birtokába s így ment ki az ő birtokából; 
ilyenkor azután a valót kideríteni bajos s néha lehetetlen.

Minthogy az általános kinézés után inkább az uráliakhoz szít, mind
addig ennek tartom, míg valami positivebb adat birtokába jutni nem 
sikerül.

A kristallografiai és némely optikai tulajdonságát az egyetemi ásvány
tani intézetben kérésemre dr. S c h m id t  S á n d o r  úr határozta meg. Adatai a 
következők.»

* *  *

A budapesti tudomány-egyetemi ásványgyüjtemény euklaskristálya 
a verticalis irányban 22,3 mm, a symmetria tengely irányában 11,3 mm, 
normálisan mindkét előbbi irányra pedig 13,2 mm méretű. Súlya 5,9 gr.

Kitűnő szépsége a pleochroismiis. A (010) lapon keresztül szabad 
szemmel nézve sárgás zöld, az (100) lapon világos tengerzöld, a verticalis 
tengely irányában nézve pedig sötét tengerzöld. Legvilágosabb az első 
irányban, az utolsó esetben pedig szine a legintensivusabb és legsötétebb. 
E színeket a RADDE-féle nemzetközi szinkulcsnak* következő tagjai adják: 

(010) lapon: fűzőid, kékzöldbe hajló, 15. oszlop, p.
(100) lapon: kékzöld, kékes, 17. oszlop, n.
(001) irányban: kékzöld, 16. oszlop, h.

A kristály formabeli sajátságai nem ilyen kiválók. J. S c h a b u s  értel
mezését követve** a [001 j övben legnagyobb b. {010}, melynek egyik eredeti 
lapja 10,4 mm széles, de homályos, a másik lapja hasított, gyémántfényes- 
ségti. Ezen a hasadási lapon számos, igen apró, egyközes irányokban sora
kozott lyukacska és nehány u. n. negatív benyomat szemlélhető. A kristály
nak nagyságra nézve következő formája ezen övben «. {120}, melynek 
lapjai igen megtámadottak, a verticalis tengelylyel egyközes irányú apró

* lladde’s Internationale Farben-Scala — Société Sténochromique. Paris. Verlag 
O t to  R a d d e , Hamburg.

** Monographie des Enklases. — Denkschriften der kais. Akad. der Wiss. Wien, 
1S54, 6. Bd; zweite Abtli., p. 57—88.

Földtani Közlöny. XXVIII. kőt. 1898. -
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vonalkák és egyenetlen oldalú árkocskák láthatók rajta, mintha valamely oldó
szer marta volna ki őket. A legkisebb ezen övben, de még mintegy 3 mm 
széles az a. (100} forma, melynek lapjai szintén megtámadottak alig 
csillogók. Nehány nagyobb étetési forma ötlik szembe rajta, melyeknek 
symmetria vonala a verticalis tengelylyel egyközes. Ezeken a nagyra 
termett lapokon kívül még nehány igen keskeny, tökéletlen klino-prisma 
is található rajta.

A kristályt két formának majdnem megegyező nagyságú lapjai tető
zik. Az egyik az r. {111}, melynek lapjai igen apró, sűrű gödröcskék miatt 
homályosak. A másik forma az f. {131}, lapjain még mélyebb, szabálytalan 
árkokkal is, melyek a kristály csúcsától a megfelelő szomszéd prismalap 
felé irányozottak. Ezen két formának úgy a saját, mind pedig a combi- 
nalási élei tájékán még több homályos, görbe lap van; kiválóan egy majd
nem 2 mm széles, gömbölyű lapsor húzódik az 111: 131 és az 111 : T31 
élek tájékán és ez a lapsor a kristály csúcsán mintegy gerinczet formálva 
a 131: 131 él helyén két oldalt hátrahalad és majdnem hegyben végződik 
is. Itt a gömbölyű formáknak sorozatával lévén dolog, őket közelebbről meg
határozni alig indokolt. Legfölebb az r: r' =  (111): (1 Ti) közé eső pyra- 
misról mondható, hogy az a v. {323} formának felel meg.

E lapok hajlásait a tükrözési szögmérővel csak közelítően határozhat
tam meg, a mint ez az alábbi táblázatból kiderül, mely utóbbiban a számí
tott értékek S c h a bu s  alapméréseiből folynak.

b: s
obs.

=  (010): (120) =  57° 11'
calc.

57° 30' 08''
b : a =  (010): (100) =  91° 56' ca 90° — ' — "
b : r =  (010): (111) =  78° 35' 78° 06' 48"
b: f =  (010): (131) =  58° 23' ca 52° 54' 33"
r: r' =  (111): (111) =  22° 56' ck 23° 46' 24"
s : r - (120): (111) =  41° 34' 41° 21' 58"
r: f =  (111): (131) =  83° 50' 84° 11' 37"

'": f =  (120): (131) =  40° 26' 40° 09' 55"
f: f' =  (131): (131) =  67°—70° ca 74° 10'54"
r : v =  (111): (323) =  5° — ca 3° 53' 55"

A kristályt alsó végén a TOl irányával egyközesen hasadási lapok és 
különböző irányú kagylós törési felületek határolják. Itt egyúttal a kitűnő 
hasadási iránynyal, a symmetria-síkkal egyközesen az a sajátságos leveles- 
ség is megfigyelhető, a mit málladó kristályokon a hasadási síkok irányá
ban tapasztalni.

Az optikai tájékozás dolgában a megsötétedést a (010) lapon Na-fény- 
ben meghatározva azt találtam, hogy az egyik optikai főirány a ß tompa 
szögében a verticalis tengelyhez 40c 56' szöggel hajlik. Ez D es Cloizeaux
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a d a ta i szerint* az első középvonal lehet. Az {100} lapon keresztül azonban 
convergaló fényben, a kristály vastagsága, sötét szine és az egyenetlen 
felület miatt az optikai tengelyt nem pillanthattam meg.

SZÉKES TERÜLETEK MAGYARORSZÁGON.

T reitz  PÉTER-től.**

(Egy térképpel.)

Földünk külső kérgét részint összefüggő kőzetek, részint ezeknek 
törmeléke és málladéka képezi. Az alap, melyen ezen törmelékek feküsz- 
nek, mindig maga a kőanyag, a szikla. Ebből képződtek és képződnek foly
ton a laza törmelékhalmazok. Úgy a szálban álló kőzet, mint még inkább 
annak törmeléke, a légköri ágensek behatása következtében folyton mál- 
lik. A hőmérsékváltozások, a fagy és a nap heve repesztik, aprózzák a 
kőzetet, az egyes kőzetalkotó ásványokat a levegő szénsavának hozzáférhe
tővé teszik. Az ásványok természetük szerint könnyebben vagy nehezebben 
mállanak; a csapadékvizek magokat az el nem mállott ás vány szemeket, vagy 
azoknak mállási terményeit a völgyekbe, innen a patakok, folyók közvetíté
sével, a tengerbe viszik. A vízben oldható mállási termények nagyobbrészt 
eljutnak egészen a tengerbe, míg a durvább részek útközben lerakodnak 
részint a folyók medreiben, részint pedig kiöntéseik alkalmával, árterü
leteiken.

De nem csak a helytálló szikla, vagy kőzettörmelék mállik a légköri 
ágensek behatása következtében, hanem még erősebben mállanak a folyó
vizek hordalékai utazásuk közben. A leghathatósabb bontó anyag a víz. 
Minél finomabb eloszlású valamely anyag, annál nagyobb oldó hatást 
képes a mozgó víz reá gyakorolni. Minél lassúbb folyású a víz, annál fino
mabb iszapot visz magával, mert a durvább szemcsék már a sebesség csök
kenésével lerakodtak. Ezen finom kőzet- és ásványsz.emcsék útközben egy
máshoz ütődve, horzsolódva még sokkal finomabb részekre oszlanak szét. 
A mozgó víz hatásának ilyen rendkívül finom eloszlásban kitéve az még 
olyan anyagokból is tetemes mennyiséget old fel, a melyeket közönségesen 
oldhatlannak ismerünk ; így a földpátok, kovasav-, pyroxen-ásványok stb., 
szóval majd az összes kőzetalkotó ásványok oldhatókká válnak.

Legkönnyebben oldható a káliföldpát, azután a natronföldpát s így 
tovább, legnehezebben a gnájsz kőlisztje. B ischoff  *** vízben való oldhatósá
guk szerint sorozatba állította őket. A szénsavas víz még erősebben tárja fel,

*

* Manuel de Minéralogie, 1862, I, p. 482.
** Előadta az 1896. évi deczember hó 2-án tartott szakülésben.

*** B i s c h o f f  G .: Lehrbuch der ehem. und phys. Geologie. I. köt. 21S. 1.
2*


