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FÖLDTANI KÖZLÖNY

Irta : Dr. Zsivny Viktor*

1941. szept. 24.-én délben egy kiváló tudós és jellemileg kivételesen

nagy ember szíve sznt meg dobogni. Féléves gyötrelmek által megkínzott

testét 27.-én fogadta be az a föld, melynek ásványkincseit közel fél év-

századon át annyi szeretettel, buzgalommal és nagy elhivatottsággal, fá-

radhatatlanul kutatta. Szem nem maradt szárazon, a lelkek mélyen meg-

rendültek, midn dr. Zimányi Károly ravatalánál a „Circumdede-

runt me“ szívbemarkoló dallama felcsendült és amidn a sírgödrébe hulló rö-

gök lassanként elfedték barátai, tiszteli, rokonsága és családtagjai sze-

mei ell porhüvelyét befogadó koporsóját. Midn a friss sírhant eltakarta

azt, ami belle múlandó volt, nagy üresség támadt lelknkben. Ereztük,

hogy a mindenki által kivétel nélkül tisztelt nagy tudós, szeret jóbarát,

jóakaratú és megért fnök, példás férj és apa soha többé ez életben nem
fog éles elméjével oktatni, meleg szívével segíteni, határozott tanácsaival

bátorítani és ersíteni, szelíd mosolyával megnyugtatni. Eltávozásával so-

kat veszített a szaktudomány, sokat barátai, tiszteli és családja, mert éle-

tében gazdagon sugározta lelkének kincseit. Elhunyta lesújt, de a vissza-

emlékezés élete folyására, mely egy nemesebb, tisztult életre szakadatlan

példaadás volt, felemel. Idézzük ma emlékezetünkbe életének fbb ese-

ményeit, tudományos munkásságát és egyéniségét.

Zimányi Károly aránylag korán lépett arra az ösvényre, ame-

lyen azután nyílegyenesen, kizárólag a tudomány önzetlen, minden mel-

lékcél nélküli mvelésében haladott élete alkonyáig. 1862. március 2.-án

Budán született. Zimányi Káról y és Sztachó Józsa voltak

szülei. Édesatyja, ki a kir. tanácsosi címet is megkapta, állami tisztvisel

volt és mint pénzügyi tanácsos ment nyugalomba. Mind atyai, mind anyai

nagyatyái a hercegprímási uradalom különböz helyein hivatalnokoskod-

tak. Érdekes a család több tagjának hosszú életkora ; atyai nagyanyja

idsebb Zimányi Károlyné szül. Schirmitz Aloizia 100,

* Felolvasta a Magyarhoni Földtani Társulat 1942. évi február 4.-én tartott

92. rendes közgylésén.
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anyai nagyanyja Sztachó Katalin 87, édesanyja 88, édesatyja 75,

maga pedig 79 éves kort ért el. Az els elemi osztályt otthon Budán, a

többit pedig nyilvános iskolában az 1868— 1871. években Budán, majd mi-

dn édesatyjál az aradi pénzügyi igazgatósághoz helyezték át, Aradon vé-

gezte, középiskolai tanulmányait pedig a budapesti II. kér. kir. egyetemi katho-

Jikus fgimnáziumban 1871 és 1879 között. A fenséges természet iránti szeretete-

és érdekldése már zsenge ifjúságában mutatkozott, minek természetes fo-

lyománya volt, hogy az érettségi után e hajlamának megfelel tanulmá-

nyokra adta magát édesatyjának nem nagy tetszésére, aki úgy belle, mint

négy évvel fiatalabb öccsébl jogi végzettség hivatalnokot szeretett volna

faragni. Mint a budapesti tudományegyetem rendes hallgatója 1879— 1884

között 4 és '/•> éven át természetrajzi, kémiai, földrajzi, továbbá filozófiai

és pedagógiai eladásokat hallgatott ; betegsége miatt egy félévre kényte-

len volt megszakítani egyetemi tanulmányait. 1882— 1884 között 1
1

« évre-

mint rendkívüli hallgató a József Megyetemre is beiratkozott a természet-

rajzi tárgyakra. Szaktanárai az egyetemen Margó Tivadar, Jurányi
Lajos, Szabó József, Than Károly, Lengyel Béla, Hun-
fa 1 v y János és Mihálkovics Géza, a megyetemen pedig

Kriesch János, Klein Gyula és Krenner József voltak.

1884-ben földrajz és természetrajzból a középiskolai tanári oklevelet, me-

lyet akkor „tanképesít oklevél “-nek neveztek, szerezte meg. Egyetemi ta-

nulmányai alatt elssorban az állattan felé fordult érdekldése. Azt hogy

mégis mineralógus lett, annak köszönheti, hogy ugyanezen évben (1884)

Krenner József akkori megyetemi tanár az ásvány- és földtani tan-

székre tanársegédként vette maga mellé, amely minségben az 1893 '94.

tanév végéig, tehát tíz éven át mködött. Krenner buzdítására és irá-

nyítása mellett kezdette meg ásványtani szakirodalmi munkásságát. Böl-

csészetdoktori oklevelét ásvány-földtan, növénytan és földrajzból 1893-ban

„summa cum laude“ eredménnyel szerezte meg. Ugylátszik komolyan gon-

dolhatott középiskolai tanári pályafutásra, mert tanársegédi évei alatt bu-

dapesti középiskolákban mint gyakorló, próbaids, illetleg helyettesít ta-

nár több éven át tanított.* 1894-ben megvált a megyetemtl s még ugyan-

azon évben báró Eötvös Loránd akkori vallás és közoktatásügyi

miniszter gimnáziumi rendes tanárnak nevezte ki. E minségben azonban

csak tíz hónapig mködött: az 1894 95. tanévben az 1. kér. kir. kath. gim-

* A Magyar Kir. Tanárképz Intézet Gyakorló Fgymnasiumában az 1884/85.

és 1885/86. tanévekben dr. S t a u b Móric természetrajz óráin mint gyakorló ta-

nár vett részt

:

az V. kér. állami freáliskolában Ima Berzsenyi Dániel gimnázium) az 1S90

/91. és 1891 92. tanévben mint próbaids tanár ásványtant és vegytant tanított dr.

Reichenhaller Kálmán mellett;

a IV. kér. községi nyilvános freáliskolában (ma Eötvös József gimnázium)

és a VI. kér. nyilvános községi „polgári, középkereskedelmi és alsófokú kereske-

delmi iskoládban az 1892/93. tanév folyamán a földrajzban helyettesített egy ideig ;

a VI. kér. állami freáliskolában (ma Kemény Zsigmond gimnázium) pedig

az 1893 94. és 1894 '95. tanévekben, mint helyettesít, ugyancsak a földrajzot tanította..
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náziumban (a mai Verbczy István gimnáziumban) a természetrajzot taní-

totta. Pályája véglegesen azzal dlt el, hogy a tanév végén K r e n n e r

József igazgatórnek, a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány-slénytára

vezetjének elterjesztésére, ez intézetben dr. Schmidt Sándo r-nak

megyetemi tanárrá való kinevezésével, ill. a múzeum kötelékébl való

kiválásával kapcsolatban betöltend segédri állásra nevezték ki. Végle-

ges állásba kerülvén családalapításra is gondolhatott. 1896-ban feleségül

vette lovag von Fries Rudolf közöshadseregbeli tábornok finomlelk

leányát 1 r m á-t, kivel élete végéig a legboldogabb, teljesen zavartalan há-

zasságban élt. Házasságukból két gyermek született: Károly (1896), aki

vegyészmérnöki oklevelet szerzett s a diósgyri állami vasgyár kémiai la-

boratóriumának vezetje és Márta (1900), aki Németországba ment férj-

hez. 1895-tl kezdve 1932 széig, amidn 70 évet meghaladó korában, 48

évi állami szolgálat után nyugalomba vonult, tehát 37 éven át, hazánk

eme egyik legtekintélyesebb tudományos intézetében mködött, annak szen-

telte minden erejét. 1901-ben I. oszt. segédrré, 1902-ben múzeumi rré,

1912-ben igazgatórré, 1918 utolsó napján pedig osztályigazgatóvá lépett

el. 1919 vége felé ideiglenesen, 1921-ben pedig véglegesen bízták meg
az Ásvány-slény tár vezetésével, 1922-ben pedig annak igazgatójává ne-

vezték ki. Múzeumi mködése elején mégegyszer vállalt középiskolai meg-

bízatást : az 1897 /98. tanévben a budapesti VI. kér. állami freáliskolában,

óradíjas tanárként mködött. II. osztálybeli tanuló koromban ekkor kerültem

vele, mint földrajz tanárommal, elször kapcsolatba.de csak 12 év múlva,

akkor amidn segédrként a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültem, jutot-

tam vele ismét érintkezésbe, hogy azután elhunytéig, 29 éven át barátsá-

gával kitüntessen.

Zimányi Károly a háború utáni rendkívül súlyos idkben
vette át az Asvány-Öslénytár vezetését. De páratlan ügyszeretetével, oda-

adásával és szorgalmával sikerült a nehézségeken úrrá lenni. Újjá szer-

vezte az adminisztrációt, újra megindította a gyjtemények gyarapítását s

rendezte a tár függben lév ügyeit. Igazgatói mködése alatt nemcsak

ismét fejldésnek indult a háború alatt keservesen küzködött tár, hanem
intenzív tudományos élet is folyt benne. Mint múzeumi igazgató éveken

át tagja volt az Orsz. Magyar Gyüjteményegyetem igazgató-tanácsának.

Hivatali és szakirodalmi mködésén kívül más irányban is kivette

részét a hazai tudományos életbl, illetleg közmveldési munkásságból.

1892-tl 1899 elejéig a Magyarhoni Földtani Társulat másodtitkára volt s

e minségben Staub Móricz titkártársával együtt a Földtani Közlöny

1892— 1898. évfolyamait szerkesztette. 1901- s 1905-ben a Múzeumok és

Könyvtárak Orsz. Ffelügyelje a vidéki múzeumok rei számára gyakor-

lati muzeális tanfolyam megtartásával bízta meg. Tagja volt az Orsz. Ter-

mészettudományi Tanácsnak és hosszú éveken a Magyarhoni Földtani

Társulat választmányának.

Ámbár elismerést sohasem várt, még kevésbbé keresett, hangyaszor-

galma és kiváló képességei mégis parancsoló szükségszerséggel meghoz-

ták számára a tudományos elismerést és pályáján való emelkedést. Tu-
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dományos érdemei elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1904-

ben levelez, 1921-ben rendes, 1940-ben pedig tiszteleti tagjává választotta

A Magyarhoni Földtani Társulat 1928-ban tüntette ki tiszteleti tagsággal, a

Földtani Közlöny 1932. évre szóló 62. kötetét (megj. 1933-ban) pedig 70-ik

évének betöltése alkalmából „Zimányi Károly jubileumi kötet“-nek nevezte

el. Nyugalomba vonulása alkalmával kormányzói elismerésben részesült és

az ezt jelképez koronás bronzérmet kapta.

Tudományos és muzeologiai ismereteinek bvítésére többször járt

külföldön ; hosszú éveken át keresztül-kasul bejárta hazánkat, hogy bá-

nyahelyein és más ásványlelhelyein muzeális s tudományos feldolgozásra

való vizsgálati anyagot gyjtsön és topográfiai mineralógiai ismereteit gya-

rapítsa. E törekvéseire igen kedvez volt az úgynevezett Semsey-éra, amely

a hazai tudományos életet sok megnyilvánulásában hatékonyan vitte elre,

amely azonban sajnos a régmúlté s alig hihet, hogy valaki újra feltá-

massza. Semsey Zimányi pályájának els felében bségesen meg-

toldotta a Múzeum, illetleg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által

mind külföldi, mind hazai útjaira rendelkezésére bocsátott útisegélyt, mi-

által p-rogrammját lényegesen kibvíthette, illetleg meghosszabbíthatta.

1898-ban Németország-, Svájc-, Franciaország- és Angliában (Mün-

chen, Strassburg, Bázel. Páris, London, Oxford, Cambridge, Brüsszel, Kiél,

Hamburg, Stettin, Berlin, Boroszló) múzeumokat tanulmányozott. 1902-ben

Német- és Svédországban, Dániában és Norvégiában tett hathetes tanul-

mány-, illetleg gyüjtutat, melynek folyamán Boroszló. Berlin, Charlotten-

burg, Koppenhága, Stockholm. Upsala, Filipstad, Krisztiánia, Kongsberg,

Hamburg, Lipcse, Drezda, Freiberg, Prága és Bécs múzeumait és gyjte-

ményeit ismerte meg, továbbá Svédország és Norvégia nevezetesebb bá-

nyavidékein és más ásványlelhelyein fleg ásványokat gyjtött, így a Gel-

livara környéki Malmbergeten és Koskullskullen, Nautanen-, Sala-, Danne-

mora- és Falunban-, Persberg- és Finmossen-ben, Nordmarken-ban, Lang-

banshvttan-ban és Tabergben. Három évvel késbb, 1905-ben beutazta

Olaszországot, hogy az ottani híres ásványtermhelyeket és múzeumokat,

illetleg az egyetemi és fiskolai intézeteket, valamint a Földtani Intézete-

teket tanulmányozza. Eme útján Velencét, Páduát, Bolognát. Pizál, Firen-

zét, Rómát, Nápolyt, Génuáf, Turint, Milánót, Páviát és Grácot látogatta meg

Carrarában, az Albani-hegységben, a Flegréi-mezkön, a Vezuvon, lsehia-s

Elba-szigetén, valamint a toszkánai San Vincenzoban pedig ásványokat és

kzeteket gyjtött. Húsz éves szünet után 1925-ben, kéthetes út keretében

résztvett a Deutsche Mineralogische Gesellschaft-nak Zürichben tartott, XI.

évigylésén és utána a St. Gotthard-hegycsoportban rendezett kirándulá-

sokon. Ez alkalommal Bern, Zürich és Bécs ásvány-, illetve slénytani

gyjteményeit is tanulmányozta. A külföldi tudományos élet és a termé-

szet iránti érdekldése 69 éves korában, hivatali pályája befejezése eltt

sem csökkent s ámbár szívós szervezete már nem volt a régi és látása is

ersen rosszabbodott, 1931-ben az elbb említett tudományos társaságnak

Drezdában tartott, XVII. évigylésén és az ezalkalommal rendezett több

ásványtani kiránduláson is részt vett még. Ez útján szakismeretei gyara-
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pílására Prágát, Berlini, Freiberget is útba ejtette.

Nagymagyarország ásványainak a Magyar Nemzeti Múzeum számára

való gyjtésében fáradhatatlan volt. Gyüjtútjain ismételten bejárta az or-

szág összes jelents bányavidékeit. 1896-ban Gömör- és Szepesvármegyé-

ben gyjtött, mely terület egyik legkedvesebb gyjtterülete maradt mind-

végig ; 1897-ben a szatmári bányavidéken, 1899-ben Rézbányán és az Er-

délyi aranyvidéken, 1903-ban újból a szatmári területen, továbbá Mára-

marosban és Északerdélyben, 1904-ben a Székelyföldön, a krassó-szörény-

megyei érctelepeken és az Aranyi-hegyen, 1906-ban Gömör és Kis-Hont,

Borsod és Abaúj-Tornamegyékben, 1907-ben a selmeci bányavidéken és

Úrvölgyön, 1908-ban ismét Gömör-Szepesben, továbbá Zólyom- és Sáros-

megyékben, 1909-ben Erdélyben és Szatmármegyében, 1910- és 1911-ben

Erdély különböz helyein, 191 2-, 1914-ben és 1916-ban ismét az Észak-

nyugati Felföldön, továbbá 1912-ben még a Dunántúl is gyjtött. Az els

világháború után hazánk ásványtaniiag legérdekesebb vidékeinek elrab-

lása folytán a gyjtési lehetségek ersen korlátozódtak. Ez idszakban

már csak Dunántúl (Ajka, Úrkút, Rohoncz stb.) és a Felvidéken látjuk

mködni.
Levelezést folytatott korának legkiválóbb mineralógusaival mint G r o t h

Paul, Liebisch Theodor, Klein Johann Friedrich Kari, a

heidelbergi Goldschmidt Victor, Brauns Reinhard, Spencer
Leonhard James, Prior George Thurlan d-dal és még sok

mással ; közülük néhánnyal igen élénk kapcsolatban állott. Külföldi kartár-

sai közül sokszor fordultak hozzá felvilágosításért magyar ásványokra, vágy-

lelhelyekre vonatkozó kérdésekben. Hogy hazáján kívül is mennyire be-

csülték, kitnik abból a sok meleghangú és tudományos érdemeit elismer

részvétlevélbl, melyeket elhalálozása alkalmából a külföldi szakemberek

a Magyar Nemzeti Múzeumhoz intéztek

Tudományos munkáinak hosszú sorozata megyetemi tanársegéd ko-

rában, az 1887-ben a Magyarhoni Földtani Társulatban eladott és nyom-

tatásban 1888-ban megjelent „Kristálytani vizsgálatok" cím dolgozatával

indult meg, melyben három amerikai anglesitra, két salzburgi epidotra és

egy coloradói pyritre vonatkozó megállapításait közli. Utolsó dolgozata pe-

dig, melyet Tokod y L á s z 1 ó-val együtt írt, 1934-ben jelent meg. Szak-

munkásságának túlnyomó része a leíró kristálytan körébe esik, melynek

külföldön is elismert egyik legkiválóbb mvelje volt. Ahol alkalom nyí-

lott, illetleg arra szükség volt, kristálytani kutatásait optikai vizsgálatokkal

egészítette ki. Több ásvány étetésével is foglalkozott. Mindig nagy súlyt

helyezett az ásványok elfordulási és paragenetikai viszonyainak részletes

ismertetésére, melyeket gyjtései alkalmával nagy körültekintéssel tanul-

mányozott. Épp így kiterjeszkedik egyebek között a teleptani és bányászati

viszonyokra is. Ámbár a mineralógia és segédtudományai elméleti irányú

haladását állandóan nagy érdekldéssel és figyelemmel kísérte, saját mun-
kálkodásában megmaradt kristálygeomelriai, illetve optikai adatoknak mé-

résekkel való megállapítása mellett, amiben azután nagy tökéletességre

vitte. Szabatos adatai a mineralógia közkincsévé váltak. A kézikönyvek
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lapozgatásánál gyakran találkozunk nevével s a tudományos szakdolgo-

zatok is sokszor idézik megállapításait.

F érdekldése Nagymagyarországnak ásványaira irányult, melyek

pontos ismeretéhez rendkívüli mértékben járultak hozzá dolgozatai, de nem
hagyta figyelmen kívül a külföldi elfordulásokat sem. A feldolgozott ás-

ványok nagy részét maga gyjtötte. Mint már említettük, különös elsze-

retettel a Szepes-Gömöri Érchegység lelhelyeit kereste fel ; dolgozatainak

jó része ezek ásványaival foglalkozik. Munkáiban nemcsak részben maga
által gyjtött vagy felfedezett új ásvány-elfordulásokat dolgozott fel, hanem
már régebben is ismerteknek elször adta pontos és beható kristálytani

leírását, illetleg régebben ismert lelhelyekrl származó gazdagabb, vagy

újabb gyjtések felhasználásával ez utóbbi lelhelyekre vonatkozó isme-

reteinket lényegesen kibvítette.

Tudományos búvárkodását a feltétlen megbízhatóság jellemzi. Mun-

kái úgy tartalmilag, mint formailag lecsiszolt, kerek egészek, helyreigazí-

tásra soha alkalmat nem szolgáltattak. Dolgozatainak becses vonásai,

hogy' a kutatásai eredményeinek ismertetése mellett mindig részletesen

közli a tárgyra vonatkozó legrégibb irodalmat is, az érdekesebb, vagy rit-

kább kristályformák ismertetésénél mindég utal els leírójukra, illetleg a

megfelel elfordulásra s összehasonlításokat tesz más elfordulásokkal.

A Zimányi Károly által 200-on felüli elfordulásról megvizs-

gált, illetleg saját tapasztalatai alapján többé-kevésbbé behatóan leírt ás-

ványfajok száma 84.* Foglalkozott ezenfelül egy mtermékkel (antipyrin) is.

Tudományos mködésének 48 éve alath megjelent 43 tudományos szak-

dolgozatának méltatása túllépné az emlékbeszéd kereteit és így csak né-

hány fontosabb eredményére hivatkozom.

Zimányi Károly ismertette elször kristálytanilag az alakok

változatossága által figyelemre méltó laurioni azuritot ; 28 alakot állapított

meg rajta, köztük 3 újat. Behatóan írta le az aragonit egyik leglapdúsabb

elfordulását : a dognácskait ; 26 kristályon 43 alakot figyelt meg, melyek

közül 17 új volt. A malmbergeti pompás apatitkristályokon megállapította

ez ásvány tengelyarányét, kimutatott rajta 15 alakot, köztük 4 újat. Az al-

sósajói cinnabarit kristálytani viszonyait akadémiai levelezlagsági szék-

foglalójában ismertette. E kiváló, szabatos munkájában nagyszámú minu-

ciózus méréssel 37 alakot állapított meg a cinnóber eme elfordulásán ;

közülük 6 új volt ; megkísérelte a trigonális piramisok fekvését a polarizá-

ció síkjának elforgatásával kapcsolatba hozni s a pozitív és negatív ala-

kokat egymástól étetéssel megkülönböztetni.

Behatóan vizsgálta meg a phenakit nev ritkább berilliumszilikátnak

egy már H u s s a k által méltatott új elfordulását : a San Miguel di Pira-

cicaba-aranybánya közelében elforduló pegmatittelérrl származó phená-

kiton 16 alakot, köztük 4 új 111.-rend rhomboédert állapított meg. Egyik

legkiválóbb, „Hematii a Kakukhegyrl* cím dolgozatában, részben saját

gyjtése anyagán, a vulkáni hematit e gyönyör elfordulásának mesteri

Beleértve 1 varielásl is.
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leírását adta. 13 alakot, köztük egy új szkalenoédert mutatott ki rajta ; is-

merteti a bázislapokon megjelen növekedési alakokat, igen részletesen

foglalkozik a kombinációkkal, melyeknek 5 típusát különbözteti meg ; be-

hatóan tárgyalja az ikreket, nemkülönben az elfordulási viszonyokat is.

E munkáját számos kiváló rajz és fénykép teszi még értékesebbé ; ala-

posságát bizonyítja, hogy Zimányi kerekszámmal 450 kristályt vizsgált

meg és közülük 50-et részletesen meg is mért. Az „Ásványtani Közlemé-

nyek a Szepes-Gömöri Érchegységbl és a Délkeleti-Felföldrl “ cím dol-

gozatában (megjelent 1922-ben) hosszú évek apróbb, de fontos megfigye-

léseit gyjtötte össze. Zimányi írta le hazánkból elször a variscit nev
víztartalmú aluminiumfoszfátot 1908-ban és a NiS összetétel milleritet

1932-ben ; mindkettt Vashegyrl. 1909-ben pedig ugyanazon lelhelyrl

egy új, kompakt, külsleg a tajtékhoz hasonló 4 AI 2O3 . 3 P2O5 + 3O H 2O
összetétel bázisos aluminiumhidrofoszfátot, melyet lelhelyérl vashe-

gyitnek nevezett el, azonkívül egy 3 AI 2O 3 (Fe20a). 2 P» 04 + 17 H 2O ösz-

szetétel foszfátot írt le. Zimányi írta le elször — és pedig saját gyj-

tése alapján — a tarkaiczai (Bihar-mJ cerussitot és pyromorphitot, a sa-

jóházai és a dévakörnyéki rézbányákból származó barytot, a gömörrákosi

és krasznahorkaváraljai (Málhegy) rhodochrositot, a rozsnyói arsenopyritet,

bournonitot és galenitot, a nandrási termésrézt és cupritot, az alsószalánki

galenitot és még más elfordulásokat.

Különös elszeretettel a pyrittel foglalkozott. Már els dolgozatában

találkozunk ez ásvánnyal. 18 értekezésében 23 nagymagyarországi* és 3

külföldi** pyritet írt le. Ezek közi a dognácskai, kotterbachi, montanai és

sajóházairól, összesen 36 biztos, az alsósajói, dognácskai, kotterbachi és

rozsnyóiról pedig összesen 28 bizonytalan, illetleg vicinális alakot vezetett

be az irodalomba. Nevezetes a nagyságra nézve jelentéktelen, de az ala-

kokban való nagy gazdagságával és soklapú kombinációival feltn kotter-

bachi pyrittel foglalkozó „Pyrit Kotterbachról Szepes vármegyében" cím
munkája. Különösen számottevek azonban a dognácskai Vinere Maré

(Nagy Péntek)-bánya szép kifejldés, komplikált kombinációkban fellép

pyritkristályaival foglalkozó dolgozatai és ezek között els helyen áll a

^Kristálytani vizsgálatok Krassó-Szörény vármegye pyritjein" cím, mellyel

1923-ban akadémiai rendes tagsági székét foglaltad; 1930-ban e mvét
a Magyarhoni Földtani Társulat a Szabó József-emlékéremmel tüntette ki.

Egyik dolgozatában érdekes kristályokat ismertetett Csetnekrl ; ezeken az

£ {10.3.01 forma az {110} -val együtt uralkodóan lép fel. A pyriten végzett

kutatásainak természetes folyamónya volt, hogy behatóan kellett foglalkoznia

a pyrit ismeretes alakjaival. Errl szól „Új alakok a pyriten és az eddig

* Alsósajó, Bindtbánya. Csetnek. Csúcsom, Dognácska (Vinere Maré-, Négy

Evangélista-, Márkusbánya), Gömörrákos, Kapnikbánya, Kis-Svábhegy, Kotterbach

(= Ötösbánya). Luciabánya, Majdan. Nagybánya. Nagykúnczfalva (= Helcmanócz),

Rosztok. Rozsnyó. Rozsnyó-Rudna, Sajóháza (= Nadabula), Szalánk [Alsó- és Fels-]

(= Stovinka). Teker, Vashegy, Vask.
** Zuni Mine, Poughkeepsic Gulch, Colorado ; Spanish Peaks, Colorado ; Ra-

valli Co., Montana.
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ismert összes alakjai" (1912) cím nagy gonddal és körültekintéssel megírt

dolgozata ; annak idején hézagpótló szerepet töltött be s azzal, hogy lehe-

tvé tette a hibák helyreigazítását, pótlások megtételét s a betk alkalma-

zásánál fennálló zavarok megszüntetését — nagyon megkönnyítette a ké-

sbbi kristálytani vizsgálatokat. Az alakok betjelzésén és szimbólumain

kívül közli az els megfigyelt és a megfelel lelethelyet s részletesen fel-

sorolja az irodalmat. E munka kiegészítésének és célkitzéseiben kibvítésé-

nek kell tekinteni Tokody Lászl ó-nak Z i m á n y i közremködésével

írt „Pyritformen und fundorte" cím, 1931-ben megjelent munkáját. Míg az

elobi az akkori ismeretek szerint (1911 végéig) csak 196, addig az utóbbi

már 459, 1930 végéig ismert alakot sorolt fel.* Utolsó, Tokody László-
val mint társszerzvel írt munkája : „A pyrit a {100}, o {1 1 1 }, e {210}, s {321

}

formákból álló kristályainak lelhelyei" ugyancsak hézagpótló összeállítást

ad ez ásványra vonatkozólag.

„A kzetalkotó ásványok f fénytörési együtthatói nátriumfénynél"

cím kristályoptikai mve egyik legkiválóbb munkája ; 1892-ben a Magyar

Tudományos Akadémia Vitéz-jutalmát nyerte el vele. Adatai nemcsak meg-

jelenésük idejében voltak hézagpótlók, hanem ma sem léptek helyükre

tökéletesebbek. Nemcsak összesen 55 elfordulást reprezentáló 38 ásvány-

nak nagy gonddal és körültekintéssel megállapított f törési együtthatóit

közli, hanem minden egyes ásványnál ismerteti a mérésre használt kris-

tálylemezek minségét és egyéb mérési körülményeket, megadja az egyes

észlelések közti legnagyobb eltérést, az észlelések számát, hogy az egyes

adatok pontossága megítélhet legyen. Összehasonlításul régebb szerzk

adatait is közli. Fkép a közönségesebb kzetelegyrészekre volt tekintettel,

elssorban azokra, amelyek törési együtthatói ismeretlenek, vagy tökéletle-

nül ismertek voltak (mint talk, nosean, biotit, skapolit). A jobban ismerteknél

pedig több válfajt, vagy különböz lelhelyrl származó példányokat vizs-

gált meg avégbl, hogy a fénytörési viszonyok változását kideríthesse. Vizs-

gálatai keretébe felvett néhány szorosan véve nem kzetalkotó ásványt is.

Mérési adataiból kiszámította és táblázatba foglalta a középtörési együtt-

hatót, a valódi és látszólagos optikai tengelyszöget, valamint a kettstörés

ersségét. Mve bevezetésében kritikailag ismerteti a törési együttható meg-

határozására szolgáló módszereket, pontos leírását adja az általa is hasz-

nált totálreflexiós módszernek (Kohlrausch-féle totálreflektométerrel) s ismer-

teti méréseinek hibáit. E munkája nemcsak a nagyszámú szabatos, az iro-

dalomban lépten-nyomon idézett, eredeti adatával, hanem módszertanilag

is hazai mineralógiai irodalmunk egyik legkiválóbb alkotása.

Optikai vizsgálatokat még az antipyrinen, a dognácskai rózsaszín

aragoniton, a malmbergeli zöld apatiton, a piseki fluorapatiton és az alma-

deni cinnabariton végzett. Az antipyrinnél megállapította többek között az

* Ehhez azonban meg kell jegyeznünk, hogy míg a 196-ba az akkori újabb

irodalomban kétesnek, vagy vicinálisnak tekintett alakok nincsenek Felvéve s a + és

— alakok nincsenek külön Felsorolva, addig a 459-ben a + és — alakok önállóak-

nak vannak véve és benne vannak a vicinális és bizonytalan alakok is.
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optikai tengelysík fekvését, optikai karaktert és -tengelyszöget ;
adataival

Liweh régebbi adatait javította. A dognácskai aragonitnak a Li és TI

jellemz vonalára, valamint a Na-fényre vonatkozó, levegben mért látszó-

lagos optikai tengelyszöget mérte meg. A többnyire gyönyör sárgászöld

színe, átlátszósága és fénye által feltn malmbergeti fluorapalitnál beha-

tóan foglalkozott ama kérdéssel, vájjon mennyire tér el a törésmutató ér-

téke, a ketts törés erssége, a diszperzió s az abszorbciós viszonyok, ille-

tleg a pleokroizmus a különböz szín, illetleg színárnyalatú, valamint

az egymáshoz közelálló, vagy azonos színárnyalatú kristályoknál. E célból

Li-, Na-, TI- fényre, valamint a Hrr és HPWonalakra vonatkozó törésmutatót

állapította meg. Megvizsgálta a hevítés hatását két különböz színárnyalatú

kristálynál és kimutatta, hogy színtelenre való kiizzításuk után a fényabszorb-

ció kisebb mind a rendes, mind a rendellenes sugárra nézve s hogy épúgy

kisebb a két sugár közötti intenzilásbeli különbség is ; a törésmutatók ki-

sebbek és mindkét kristálynál csaknem azonosakká lettek. Kimutatta, hogy

a piseki fluorapatit fénytörése, de még inkább keltstörése az addig meg-

vizsgált apatitoké közt a legersebb ; meghatározta a rendes és a rendelle-

nes sugár diszperzióját is. Pontosan megállapította az almadeni cinnóber-

nek a Li-fényre és a hidrogén vörös vonalára (H«) vonatkozó törési együtt-

hatóit ; az elbbivel Descloizeaux adatait javította, a hidrogénvonalra

vonatkozó adatai pedig egészen újak voltak.

Rendkívül fontos munkára vállalkozott Zimányi akkor, mikor az

1920-ban elhúnyt Krenner József kézirati hagyatékának alkalmas ré-

szeit, melyek mind nagymagyarországi ásványokra vonatkoztak, közölte és

jegyzetekkel ellátta. 27 ásványra vonatkozó adat a Centralblatt f. Mineralo-

gie etc.-ban, néhány pedig a Mathem. és Term.-tud. Értesítben jelent meg.

Ez utóbbi folyóiratban néhány L o c z k a-féle hátrahagyott elemzést is közölt.

E közlemények Nagymagyarország ásványaira vonatkozó ismereteink szem-

pontjából alapvet fontosságúak ; egyrészük Krenner által felfedezett új

ásványokra vonatkozik.

A Földtani Közlöny számos évfolyamának „Irodalom" ill. „Ismerte-

tések" cím rovataiban ismertette a magyar olvasóközönség számára a

szakmájába vágó fontosabb irodalmat és az új ásványokat. A külföld szá-

mára a Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie és a londoni Mi-

neralogical Abstracts-ban a magyar ásvány- és kzettani, a Neues Jahrbuch

für Mineralogie etc.-ban pedig a magyar ásványtani irodalmat referálta

rendszeresen.*

A szakmájában kifejtett munkásságáról rajzolt kép nem volna teljes,

ha fel nem említenk, hogy a tudományos ismeretek tágabb körökben való

terjesztésébl is kivette részét, továbbá lefordította Kobell Feren c-nek

13 kiadást elért kitn és annak idején nagyon kelend „Táblázatok az

ásványok meghatározására stb." cím munkáját. Ez utóbbival elssorban

az egyetemi hallgatóknak akart segédkönyvet nyújtani ásványtani gya-

* Bvebben lásd „Zimányi Károly irodalmi munkásságáéban (a 17.

oldalon.
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korlátáikhoz. A cseveg modorban való ismeretközlés távol állott egyéni-

ségétl. Három ismeretierjeszt cikkében nemcsak az ásványok színét, ha-

nem aránylag elvont témákat is, mint a kristályszámítást, a kristályok szim-

metriáját és ezzel kapcsolatban az étetési módszert tudományos szigorú-

sággal, de közértheten, igen világosan ismertette. 1898 és 1900-ban két-két,

1903-ban pedig egy népszer eladást tartott a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Az elmondottakat összegezve megállapíthatjuk, hogy Z i m á n y i

Károly mködése az ásványtan hazai mvelésében, különösen a nagy-

magyarországi ásványok ismertetésében, melyeknek néhai Krenner
József után legalaposabb ismerje volt, úgy munkája minsége, mint

mennyisége tekintetében kimagasló helyet foglal el. Megbízható, szabatos

megállapításai mind a jöv kutatásoknál, mind Nagymagyarország ásvá-

nyainak még megírandó összefoglaló ismertetéséhez felbecsülhetetlen érték

és nélkülözhetetlen forrásadatok lesznek.

De Z i m á n y i Károly nemcsak mint tudós tnik ki, hanem mint

kivételesen nemes és szilárd jellem, emelkedett szellem ember is.

Egész éiete folytonos kötelességteljesítés volt. A hivatali és az önként

vállalt kötelességet emberig lehetség szerint maradéktalanúl teljesítette.

Munkabírása páratlan volt. Tudományos megtiszteltetéseit a legkomolyabban

fogta fel ; úgy érezte, hogy újabb kötelességeket rónak rá. Nem elégedett

meg a tudományos dekórumok elfogadásával, hanem fokozott szorgalommal

igyekezett résztvenni a kutatásban s a tudományos intézmények, illetleg

társaságok életében. Jóformán alig volt ülése a M. T. Akadémiának, vagy

a Földtani Társulatnak, melyen ne jelent volna meg. Amikor szembaja

miatt már valóságos istenkísértés volt az utcán egyedül járnia, még akkor

is elment az ülésekre ; utoljára egy félévvel elhúnyta eltt mutatkozott a

nyilvánosság eltt, akkor, amidn a Magyarhoni Földtani Társulat 1941 . évi

közgylésén szavazási kötelességének tett eleget.

Pályáján és hivatalán teljes odaadással és szeretettel csüggött ; a

munkában a fáradságot nem látta, csak bels örömet szerzett néki, mely

teljesen kielégítette. A tudományos búvárkodás nem volt nála eszköz anyagi

elnyök vagy pozíció elérésére, merthisz az érvényesülést sohasem kereste.

A tudományt kizárólag önmagáért mvelte, életét annak elbbrevitelére

szentelte. Ha egész életén át a hivatali lépcs legalsó fokán maradt volna,

akkor is éppoly lelkesedéssel mvelte volna szeretett tudományát. Példás

jellembeli tulajdonságai mellett valószínleg ennek a körülménynek tulaj-

donítható részben, hogy ellensége egyáltalában nem volt : senki útját nem

keresztezte, senkinek sem volt oka benne versenytársat látni.

Maga a megtestesült szerénység volt. Irtózott attól, hogy dícséretét

hallja, vagy hogy jól megérdemelt kitüntetéseket is elfogadjon ;
munkáját

oly kötelességnek tartotta, melyért külön dicséret nem jár. Idegenek, vagy

hozzá távolabb állók eltt zárkózott természetnek tnhetett fel, de jóbará-

taival nagy örömmel beszélgetett el. Önmagáról jóformán sohasem beszélt.

Eme lelki beállítottságának természetes következménye volt, hogy az ellen-

kez magatartást : a tülekedést, az önreklámot és az akarnokságot a leg-

élesebben elítélte, st megvetette. Tapintatos és szelíd természete természe-
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tesen nem engedte, hogy ebbeli véleményének nyilvánosan kifejezést adjon,

csak meghitt barátainak árulla el felháborodásál.

Szaktársai s általában felebarátai iránti jóindulata közismert volt.

Minden komoly törekvést elsegített, megbecsült és pártfogolt. A szívjóságot,

a becsületességet, egyenességet s általában minden erényt annyira magától

érteldnek tekintett, hogy jóhiszemségében senkirl sem volt képes rosszat

feltételezni. Az emberi fogyatékosságokat, ha azok az emberek önhibáján

kívül mutatkoztak, végtelen türelemmel elnézte, a nemtördömségbl vagy

felületességbl származó hibákat ellenben élesen elítélte.

A hivatali kötelességek teljesítése és tudományos munkálkodása után

megmaradt idejét törekvéseit megért s a tudományos munkálkodáshoz

szükséges nyugodt otthont biztosító hitvesének és gyermekeinek szentelte

elssorban. Örömmel láthatta, hogy gyermekeiben puritán életfelfogása, szor-

galma és megbízhatósága tovább él.

Nagy érdekldést mutatott az emberi elme minden szép és nemes

alkotása iránt ; különösen a komoly zene kötötte le ; ifjabb éveiben zongo-

rázott is és sokat járt hangversenyekre.

Zimányi Károly élete mintaszeren harmonikus volt. Mivel úgy

tisztviseli, mint tudományos és családi hivatásában teljesen felolvadt, tö-

rekvései, vágyai az ezek szabta keretekben mozogtak s a hivatásából folyó

kötelességek mindennapi teljesítését, vagyis az úgynevezett „hétköznapi

teendket" örömmel végezte : azért állandóan olyan légkörben élt, mely

boldogította. A magasba szárnyalni nem tudó lelkek által szürkének, olykor

túlzással taposómalomnak érzett mindennapi munka Zimányi Károly-
nál a saját maga által választott munkakör hséges teljesítésének nyomán
támadó öröm és lelki kielégülés által felmagasztosult. El is érte azt, amit

kevesen mondhatnak magukénak : a boldogságot.

A megpróbáltatások azért t sem kímélték meg. Két évvel idsebb Lujza

nvérének 21 éves korában bekövetkezett korai elhúnyta, jóval késbb pe-

dig József öccsének halála, akikhez a szeretet ers szálai fzték, mélyen meg-

rendítették. A legsúlyosabb, tartós megpróbáltatása azonban az volt, hogy éle-

tének utolsó szakasza másképp alakúit, mint ahogy elgondolta. A kérlelhetet-

len sors egy évtizeden át arra ítélte, hogy , aki egész életében a szellem biro-

dalmában élt, már az 1920-as években kifejldésnek indúlt és reménytele-

nül egyre rosszabbodó szembaja következtében márcsak felolvasás és tár-

salgás révén szerezhetett tudomást a tudomány haladásáról, a történelem

folyásáról s a köznapi eseményekrl s arra, hogy nyugalomba vonulása

után tervezett tudományos munkásságáról és a M. N. M. rendezési mun-
kálataiban való résztvevésrl lemondjon. Fájdalmas érzéssel lelkében, de

mégis bámulatos türelemmel és megnyugvással viselte a keser megpróbál-

tatást ; lelki ereje ekkor bontakozott ki teljes nagyságában.

Szaktudománya és a Magyar Nemzeti Múzeum iránti érdekldése szívé-

nek utolsó dobbanásáig megmaradt. Nyugalomba vonulása utáni keser
éveiben akár egészségben, akár betegségben látogattam meg : els kérdésé-

vel mindég a „Múzeum" iránt érdekldött. Utolsó heteiben kínzó fájdal-

mairól megfeledkezett, ha múzeumi híreket hallott.
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Tevékenységének és egyéniségének e szkre szabott képe is érthetvé

teszi, hogy mindenki elismerte munkásságát, mindenki tisztelte, becsülte és

szerette a kiváló tudóst, jellemes és melegszív emberi, hséges barátot

és példás családft. Élete és jelleme útmutató lehet a fiatalabb tudós ge-

nerációnak.

Megemlékezésem végére érve úgy érzem magamban, hogy ha Zi m á-

nyi Károly-nak módjában volna, úgy tiltakozását fejezné ki az elhang-

zottakért. Nem akartam kegyeletsértést elkövetni és csak kötelességet igye-

keztem teljesíteni azzal, hogy mint kortársa, a jöv nemzedék számára,

mely személyesen nem ismerhette, a személyére és mködésére nézve vo-

natkozó tényeket objektív módon lerögzítsem.

DR. ZIMÁNY1 KÁROLY IRODALMI MKÖDÉSE.

Magyarázat.

[1] = Mathematikai és Természettudományi Értesít. Budapest, M. Tud.

Akadémia.

[la] — Akadémiai Értesít. Budapest, M. Tud. Akadémia.

[2] = Értekezések a Természettudományok körébl. Budapest, M. Tud.

Akadémia.

[2a] = Matematikai és Természettudományi Közlemények vonatkozólag a

hazai viszonyokra. Budapest, M. Tud. Akadémia.

[3] = Természetrajzi Füzetek. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum.

[4] = Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. Budapest,

Magyar Nemzeti Múzeum.

[5] = Földtani Közlöny Budapest, Magyarhoni Földtani Társulat.

[6] = Magyar Chemiai Folyóirat. Budapest, Kir. Magy. Term.-tud. Társ.

Chemia-Ásványtani Szakosztálya.

[7] = Természettudományi Közlöny. Budapest, Kir. Magy. Ierm.-tud.

Társulat.

[8] = Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum .... évi állapotáról. Budapest,

Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága ill. figazgatósága.

[9] = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn.

Berlin—Budapest, majd Leipzig.

[10] = Zeitschrift fúr Krystallographie und Mineralogie. Leipzig.

[11] = Centralblatt fúr Mineralogie, Geologie und Paláontologie. Stuttgart.

[12] = Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paláontologie. Stuttgart.

[13] = Mineralogical Abstracts. London, Mineralogical Society.

Tudományos dolgozatok.

188 8. 1) Kristálytani vizsgálatok. 1. Három amerikai angle-

s it. 2. Két salzburgi epidot. 3. Pgrit Coloradóbói, [5], 1888, 18 ,

372—387, 2 ábrával és 2 táblával. Ugyanaz németül : loc.

cit., 437—450.

2.) A dobogó-hegyi baryt és cölestin kristály-
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tani viszonyai, [1], 1888, 6 [1887 8-ra], 84—87, 2 ábrával.

Ugyanaz néniéiül: [9], 1889, 6, 122— 1 26, 2 ábrával.

1891. 3.) Ásványtani Közlemények. 1. Brookit Tyrolból 2

Limonit pseudomorphosa a budapesti Kis-Svábhegyrl.. 15],

1891, 21. 178— 181, 1 ábrával. Ugyanaz németül: loc. cit.,

211-213.

4.) Adatok az antipyrin kristálytani és optikai
ismeretéhez, [1], 1891, 9 [1890 91-re], 334— 338, 3 ábrával.

Ugyanaz németül: [9], 1891, 9, 138— 142, 3 ábrával.

189 2. 5.) Ásványtani Közlemények. 1. Baryt Lunkányról,

Hunyad megyében. 2 Cerussit Kis-Muncselrl, Hunyad me-

gyében. 3. Baryt a budapesti Kis-Svábhegyröi, [5], 1892, 22,

225—233, 1 táblával. Ugyanaz németül : loc. cit., 267— 272.

6.)Azurit a Laurion hegységbl Görögország-
ban, [1], 1892, 10 [1891/92-re], 198—206, 1 táblával. Ugyanaz

németül: [9], 1892, 10, 159—167, 1 táblával és [10], 1892, 21,

86—91, 1 táblával.

189 3. 7.) A kzetalkotó ásványok f fénytörési
együtthatói nátrium-fénynél (Vitéz jutalmat nyert

akadémiai pályamunka), [2], 1892, 23, 2. szám [1892-re], 1—72,

3 táblával és 2 táblázattal. Ugyanaz németül: [9], 1893, 11,

189—232, 5 ábrával, 1 táblával és 2 táblázattal és [10], 1893,

22, 321—358, 5 ábrával, 1 táblával és 2 táblázattal.

189 4. 8.) Ásványtani Közlemények. 1. Quarz Tolcsváról,

Zemplén megyében. 2. Hemimorphit Vaskrl (Moravicza ),

Krassó-Szörény megyében. 3. Calcit Tajováiól, Zólyom me-

gyében. 4. Baryt a Kaukázus hegységbl., [5], 1894, 24, 360

—368, 1 táblával. Ugyanaz németül : loc. cit., 399—406.

189 9. 9.) Adatok a dognácskai rózsaszín aragonit
kristálytani ismeretéhez, [3], 1899, 22, 452- 472, 2

táblával. Ugyanaz németül : loc. cit., 472— 477 és [10], 1899,

31, 353-371, 2 táblával.

1899-1900. 10.) Ásványtani közi e m é n y e k. 1 . Axinit Japán-

ból. 2. Pyrit Montanaból., [3], 1900. 23, 166— 171, 1 táblával.

Ugyanaz németül : loc. cit., 171— 177 és (két cikkben : U e b e r

einen Axinit von Japan és Ueber einen Py-

rit von Montana) [10], 1899, 32, 125— 127, 1 táblával és

1900, 32, 243—245, 1 ábrával (utóbbi helyen [245 oldalon]

„Nachtrag“ az axinit-cikkhez).

190 0. ll.)Tetraédrit a Botes-hegyrl, [6], 1901, 7, 2—7, 2

táblával. Ugyanaz németül : [10], 1900, 34, 78—83, 2 táblával

és „Notiz über die regelmássige Verwach-
sung des Bleiglanzes mit dem Fahlerz vöm
Botes-Berge, loc. cit., 1903, 38, 495.

19 0 2. 12.) Ásvány-elfordulások Rézbányáról és vidé-
kérl, [6], 1902, 8, 65—68 és 81—84, 9 ábrával. Ugyanaz
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németül: „Mineralogische Mitteilungen" cím alalt

[10], 1902, 36. 252—257, 1 táblával.

1 904. 13.) Pyrit Kott erbachról Szepes vármegyében,
[4], 1904, 2, 93— 110, 2 táblával. Ugyanaz németül: loc. cit.,

110-114 és [10], 1904, 39, 125—141, 2 táblával.

14.

) A zöld apatit Malmbergetrl Svédország-
ban, [4], 1904, 2, 272—287, 1 táblával. Ugyanaz németül

:

loc. cit., 288—291 és [10], 1904, 39, 505—519, 1 táblával.

15.

) Apiseki fluorapatit fénytörésérl, [4], 1904. 2,

562— 564. Ugyanaz németül: loc. cit., 564 és [10], 1905, 40,

281—283.

1 9 05. 16.) Adatok G ömör és Abauj-Torna vármegyék
ásványtani ismeretéhez, [5], 1905, 35, 491—495, 5

ábrával. Ugyanaz németül : loc. cit., 544—548.

17.) Az alsósajói cinnabarit kristálytani vizs-
gálata és az almadeni cinnabarit fénytöré-
se, [1], 1905, 23, 484—504, 1 ábrával és 3 táblával. Ugyanaz

németül : [10], 1906, 41, 439—454, 1 ábrával és 2 táblával és

(kivonatban) [9], 1907, 24 [1906-ra], 8— 10.

190 7. 18) Két gömörvármegyei barytról, [4], 1907, 5, 556

—

560, 1 táblával. Ugyanaz németül : loc. cit., 560—563 és [10],

1907, 44, 162— 166, 4 ábrával és 1 táblával.

1 9 0 8 —
.) Eisenglanz vöm Kakuk-Berge in Ungarn, [11],

1908, 3—5, (32. kivonata).

19.) Egy aluminiumphosphát Vashegyrl Gömör
vármegyében, [1], 1908, 26, 72—76. Ugyanaz németül:

[9], 1909, 25 [1907-re], 241—245.

19 0 9. 20.) Baryt orientált továbbnö véssél Sajóházá-
r ó 1, [5], 1909, 39, 12— 15, 1 táblával. Ugyanaz németül: loc.

cit.. 104— 107.

21.

) Vashegyit, egy új bázisos aluminiumhydro-
phosphál Gömör vármegyébl, [1], 1909, 27, 64

—67. Ugyanaz németül : [10], 1909, 47, 53—55.

22.

) Phenakit Brazíliából, [4], 1909, 7, 347—353. 1 táb-

lával. Ugyanaz németül: loc. cit., 353—355 és [10], 1909. 47,

97— 103. 1 táblával.

1 9 10 23.) Néhány adat a dognácskai pirít kristályta-

ni ismeretéhez, [5], 1910, 40. 550—555, 1 táblával. Ugyan-

az németül: loc. cit., 591—596. Továbbá „Pyrit D o g n ács-

kár ó 1“ címmel [la], 1910, 21, 329—330 (eladási kivonat).

24.

) Pyrit Sajóházáról, [1], 1910, 28, 180— 187, 2 táblával.

Ugyanaz németül : [10], 1910, 48, 230—235, 1 táblával.

25.

) A rutil új elfordulása hazánkban, [5], 1910, 40.

185— 186. Ugyanaz németül: loc. cit., 283—284.

26.

) Újabb adatok a nagybányai pyrargyrit kris-

tálytani ismeretéhez, [4], 1911, 9, 251—258, 5 ábrá-

val. Ugyanaz németül : loc. cit., 259—262.

19 11 .



Emlékbeszéd dr. Zimányi Károly tiszteleti tag fölött 15

27.) Adognácskai „Négy evangelisl a“- bánya p y-

ritjérl, [5], 1911, 41 ,
564— 566. Ugyanaz németül : loc. cit.,

616—618.

1 9 12 28.) Hemalil az Aranyi-hegyrl és Déváról, [4],

1912, 10 , 263—267, 1 táblával. Ugyanaz németül : loc. cit.,

267-268 és [10], 1912, 51 , 49—52, 1 táblával.

29.

) Uj alakok a pyriten és az eddig ismert ösz-

szes alakjai, [5], 1912, 42, 724—736, 1 ábrával. Ugyanaz

németül: loc. cit., 838— 851.

30.

) Pyrit Colorádóból, [4], 1912. 10, 640— 643, 2 ábrával.

Ugyanaz németül : loc. cit., 643—644 és „Ü b e r P y r i t k r y-

stalle von Spanish Peaks in Colorado" cím-

mel [10], 1912, 51 , 146— 148, 1 ábrával.

1913. 31.) Ásványtani Közlemények, [4], 1913, 11, 257—266.

Ugyanaz németül: loc. cit., 266—272 és egyrésze „Neue re

krystallographische Beobachtungen an dem
Pyrit von Dognácska“ címmel [10], 1913, 53, 10— 14.

32.) Hematit a Kakukhegyrl, [5], 1913, 43, 431—444, 4

ábrával és 6 táblával. Ugyanaz németül: loc. cit., 511—523

és (rövid kivonatban) [11], 1908, 3—5.

19 14. 33.) Arsenopyrit és bournonit Rozsnyóró lf[l], 1914,

32, 705—711, 2 ábrával és 1 táblával. Ugyanaz némeiüi : [10]„

1915, 54, 578-583, 1 táblával.

19 15. 34.) Adatok Rozsnyó ásványainak ismeretéhez.
[4], 1915, 13, 557—567, 6 ábrával és 3 táblával. Ugyanaz né-

metül : loc. cit., 567—576.

19 18. 35.) A Szepes-Gömöri Érchegység nehány kris-

tályodon pyritjérl, [1], 1918, 36, 409—434, 4 ábrá-

val és 3 táblával. Ugyanaz németül : [9], 1926, 33, 33—54, 3

ábrával és 3 táblával.

19 2 0. 36.) Termésréz és kristályodon hematit Gömör
vármegyébl, [1], 1920, 37 ,

40—42, 2 ábrával. Ugyanaz
németül: [9], 1926, 33

,
55-58, 5 ábrával.

1 9 2 2. 37.) Über Eisenkieskristalle von Teker (Com.
Hunyad) und Dognácska (Com. Krassó-Szö-
r é n y), [11], 1922, 321—326. Magyarul megjelent 38.) (100

—

lOi), ill. 39.)-ben.

38.) Ásványtani Közlemények a Szepes-Gömöri
Érchegységbl és a Délkeleti F e 1 f ö 1 d r 1, [4],

1922, 19, 78— 102, 21 ábrával és 2 táblával.

19 2 5. 39.) Kristálytani vizsgálatok Krassó-Szörény
vármegye pyritjein, [1], 1925, 41,152— 157 (kivonatos

szöveg) és németül loc. cit., 158 (az elbbi összefoglalása)

;

[2a], 1926, 35
,

5. sz., 1
—55, 21 ábrával és 10 táblával, ugyanaz

németül [10], 1925, 62, 506—528, 5 ábrával és 5 táblával.
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1 9 2 6. 40.) Über ein Vorherrschen dér Form f{ 10.3.0} am
E i s e n k i e s, [11], 1926, Abt. A, 15— 17, 1 ábrával.

193 2. 41.) Mineralogische Mitteilungen, [11], 1932, Abt. A,
78— 82, 1 ábrával.

Közremködésben Tokody Lászlóval

:

1 93 1. 42.) Pyritformen und -f undort e, [10], 1931, 80, 255 — 348.

Bevezetése magyarul is : „A p y r i t morfológiája" cím-

mel, [1], 1932, 48 [1931 -re], 782-798.

1 9 3 4. 43.) A pyrita!l00 , ,o[lll],e]210!,s'32l! formákból
álló kristályainak lelhelyei (Fundorte dér
aus den Formen ajlOO}, ojlll], e {2 1 0} , s { 3 2 1

}

bestehenden Kombinationen dér Pyritkris-
talle), [4], 1934, 28. 113-146.

Ismeretterjeszt közlemények.

1 8 9 2. 1.) K r i s t á 1 y s z á m i t á s g ö m b - p r o j e c t i ó segélyé-
vel, Pótfüzetek [7] 1892, 24-hez, 224—234, 6 ábrával.

189 8. 2.) Az ásványok színérl, [7], 1898, 30, 28—32.

190 0. 3.) A kristályok szimmetriája és az étet mód-
szer, Pótfüzetek [7] 1900, 32-höz, 11—20, 24 ábrával.

Fordítás.

Táblázatok az ásványok meghatározására egyszer
chemiai kísérletek segélyével száraz és nedves
úton (Franz v. Kobell „Tafeln zr Beslimmung dér Mineralien"

cím munkája 13. kiadása utáni fordítás), 1896, Budapest, VI+132

oldal.

Jelentések.

Dr. Zimányi Károly segédr jelentése 189 9. évi [Réz-

bányán és az erdélyi aranyterületen tett] gyjt útjáról, [8

(1899. évrl)], 1900, 121—123.

Dr. Zimányi Károly r jelentése német-, dán-, svéd- és

norvégországi tanulmány útjáról, [8 (1902. évrl)], 1903,

131-149.

Dr. Zimányi Károly r jelentése a Székely-földön és

Dél-Magyarország némely bányavidékén tett

gyüjtútjáról, [8 (1904. évrl)], 1905, 155— 159.

Dr. Zimányi Károly r jelentése olaszországi tanul-

mány út jár ól, [8 (1905. évrl)], 1906, 169— 180.

Dr. Zimányi- Károly r jelentése [Gömör és Kis-Hont, Borsod

és Abaúj-Torna vármegyékben tett] tanulmány- és gyüjtút-
járól [8.(1906. évrl)], 1907, 193— 196.

Az 1898. és 1925. évi tanulmányútjairól szóló jelentések nem jelentek meg

nyomtatásban.
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A s v á n y - s I é n y t á r [Z. K. eredeti jelentésének rövidítése], [8 (1913

—1923. évekrl)], 1926, 64—65.

Ásvány- és slénytár [Z. K. eredeti jelentésének rövidítése], [8

(1924-1928. évekrl)], 1929, 122-131.

Azonkívül számos kéziratban maradt évi jelentés múzeumi igazgatóságá-

nak idejébl (az 1919— 1931. évekrl).

Vegyesek.

„4. Ásványtár (111-dik rés z)“, „A Magyar Nemzeti Muzeum múltja

és jelene" cím mben, Budapest, 1902, 322—325, 3 képpel. (A M.

N. M. ásvány-slénytára egy részének ismertetése.)

A vasércek. Dr. Zimányi Károly magy. nemzeti múzeumi r eladása
1903. oki. 24-ikén. [8 (1903. évrl)], 1904, 245 - 246. (Eladási kivonat.)

Franzenau Ágoston 1. tag emlékezete, A M. Tud. Akad-

elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 1930, 20, 19. szám, 1— 17,

1 képpel.

Referátumok : szaktudományos cikkekrl [5] 1887, 1889, 1892— 1894,

1896, 1898, 1904, 1908— 1910 és 1917. évi köteteinek „Irodalom", ilí.

„Ismertetések" cím rovataiban ; könyvismertetés loc. cit., 1895. és 1900

évi köteteiben; új ásványok ismertetése loc. cit., 1899, 191! és 1914.

évi köteteiben ; magyar szakirodalomról való referátumok 110] 1907

— 1915., [12] 1926— 1929.* és [13] 1922— 1929. évi köteteiben, illetve

füzeteiben.

Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta a következ posthumus

dolgozatokat :

7 J. Krenner: Mineralogische Mitteilungen aus Ungarn, 1—27, 8 foly-

tatásban, [11], 1927, 362-365,1928, 138—142, 265—271; 1929

27—38, 39—46; 1930, 112-117, 159—166, 251—255; összesen 63

ábrával.

Krenner J.-nek 6, részben az elbbi sorozatból valókkal azonos dol-

gozata, [1], 1925, 42, 1—2, 1 ábrával, [3, német kiv.], 4, [5, német

kiv.] ; 1928, 45 ,
1—7. 6 ábrával, [8—9. német kiv.], 10— 11, [12,

német kiv.], 13, [14, német kiv.], 15— 18, 2 ábrával, [19, német kiv.].

Loczka József (és részben Krenner József) : Ásványelemzések, [1],

1925, 42, 6— 19, [20—21, német kiv.].

Szerkesztette dr. Staub Móri c-cal együtt 1892-tl 1898-ig a

Földtani Közlönyt.

* Szórványosan, nem rendszeresen mór régebben is referált e folyóiratba.


