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S e e m a n n G á b o r : A z á s v á n y ta n , kőzet- és fö ld ta n a la p v o n a la i p o lg á ri isk o 

(írta Seemann Gábor, polg. isk. tanító)
84 ábrával és egy ásványtani térképpel.* Budapest, Lauffer Vilmos
tulajdona 1883. Ara 70 kr.
lá k I . és I I I . o sztá lya szá m á ra

Az előttem fekvő körülbelől 6 ívnyi (8-ad rétben) tankönyv ezélszerütlen be
osztásánál, a felkarolt anyag hiányos kezelésénél és legfőképen számos tudomány
ellenes hibájánál fogva — jónak épenséggel nem mondható.
Minden bevezetés nélkül bocsátja előre a szerző az ásványok leírását, s csak
ezután közli az általános részt. A könyvnek ez a berendezése nem nagyon szeren
csés, minthogy mindjárt az első ásvány — a kősó — leírásánál sok oly fogalommal
találkozunk, melyeknek magyarázatát csak a második részben adja. Ilyenek például
a jegecz (kristály), szövet, keménység természettani tulajdonságok, chemiai tulaj
donságok, egyszerű, összetett test, chemiai képletek stb. stb. — Mindezen fogalma
kat az illető tanárnak, ha a kősóról beszélni akar, elő kellett adnia a kősó leírása
előtt, vagy pedig a kősót választva példának, ezen és evvel tett kísérletek által is
merteti meg a tanulóval mind az említett fogalmakat; de utólag — ha egyáltalában
sikert akar aratni — ezt nem teheti.
Nem lehet azonban czélom a követett beosztás czélszerűtlenségéről többet
szólanom, ezt is csak mellesleg érintettem meg, hanem térjünk át a tárgyi helyte
lenségekre.
I. osztály, sóféle ásványok: 1. Konyhasó (nem «Iliaht», hanem Halit NaCl)
«<A konyhasó előfordul a természetben jegeczedve, de szabálytalan darabokban is
mint kősó, porsó» ; — jegeczedve a kősó aránylag csak ritkán fordul elő a bánya
vizekben vagy egyes a kősó-tömzsben lévő üregekben, melyekben a sóoldat meg
gyűlhetett ; szabálytalan darabokban pedig legfölebb a sóházakban látható. A kősó
rendes előfordulása a tömzs és anyaga szövetre nézve kristályos (jegeczes); porsót
csak a kivirágzás szolgáltat olyan helyeken, hol a kősó oldott állapotban fordul elő,
pl. a tengerpartokon — vagy sóstavak és kősótömzsök környékén. — «Béláikata
vagy szövete szemcsés, rostos, magvas». — Hogy mit ért szerző a «magvas szövet»
alatt, az előttem és talán mások előtt is rejtély. Elmondja továbbá, hogy a kősó
színe «fehér, szürke, ritkábban veres, kék, sárga, ha idegen ásványokkal (haematit,
malachit, azurit) van egyesülve». A kősó legtökéletesebb alakja a jegecz legtöbbször
színtelen szokott lenni, mit szerző meg sem említ, a mi a színes módosulatokat
illeti, úgy szerző nagyon téved, ha azt hiszi, hogy Haematit, de különösen Malachit
és Azurit okozzák amazok festését, a mennyiben bebizonyúlt, hogy még a vörös
színű kősóban sem mindig Fe2 0 s a festő anyag, hanem szerves testek ; hasonlóké
pen idéztetnek elő a zöld meg a kék színek parányi bacillariák vagy más esetekben
bitumenes anyagok által. Mind ezen színes módosulatai a kősónak színüket hevítés
közben csakhamar elveszítik és fémekből álló festő anyagokat mindeddig még nem
sikerült bennök kimutatni. — A kősó vízben való oldhatóságáról szólva, azt állítja
* E közlem ény m á r ja n u á rb a n ki vo lt szedve, de a ja n u á r—m árcziusi füzetből
tá rg y h a lm a z m ia tt k im a ra d t.
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szerző, liogy «3 rész (mérték)» «víz 1 rész sónál többet feloldani — nem képes,
mert akkor már a víz egészen el van telve sóval.» — A tudomány által megállapí
tott tényeket ily módon megnyirbálni nem szabad, a dolog így áll: 100 súly rész
víz képes közönséges bőfoknál 35‘9 s. r. (tehát csaknem 36 s. r.), 100° C.-nál pedig
39'9 s. r. (tehát csaknem 40 s. r.) kősót feloldani, többet feloldani nem képes, a
víz ilyenkor már egészen telítve van. — «A só a nedvességet még a levegőből is
magába szedi, azért szokott néha a sótartóban olyan nedves lenni.» — Ezt a kősó
ban kis mennyiségekben mindig jelenlévő CaCla és MgCla okozza. — «Körömmel
nem karczolliató, de a vasnak igen könnyen enged, azért az ásványok keménysé
gének 2-dik fokát képviseli». — Ezen eljárás által a kősó keménysége még nincsen
eléggé pontosan megállapítva, miután még a Calcit is igen könnyen karczolha tó a
vassal, a Fluorit pedig már nehezebben.
A chemiai tulajdonságokat így adja elő : «A só nagy bőségben elolvad és el
is párolog. Lángba íartva, szétpattogzik és a lángot sárgára festi (nátrium)». —
Olvasztás és lengítés által megváltoztatjuk a kősó halmazállapotát, de nem a chemiai
összetételét. — Ezek tehát határozottan nem chemiai, hanem physikai tulajdon
ságai a kősónak, valamint a pattogzás sem a lángba való tartásnál; megjegyzendő
különben, hogy nem pattogzik minden kősó. A lángnak sárgára való festetése azon
ban már chemiai processusokon alapul. — «A kivirágzott sóból a tiszta sót iszapo
lás vagy lúgozás által nyerik.» Iszapolás és lugozás két különböző dolog. — VIL
«Válfajok. A konyhasónak olyan változatai nincsenek, melyek nagy részben eltérő
tulajdonságokkal és így más-más elnevezéssel bírnának. A konyhasó tehát válfajok
kal nem bíró nemet (Aid) képez.»— Ez a mondat egészen fölösleges, különben
válfajok oly értelemben mint a zoológiában és botanikában nem léteznek a niineralogiában; a színezésben vagy pedig a chemiai összetételben némi eltéréseket
mutató ásványegyedek módosulatoknak (féleségeknek. Varietäten) neveztetnek. —
Egy igen sajátságos állítás a következő, szerző el akarja hitetni tanítványaival
hogy a «vielicskai sótelep 750
hosszú, 150^m széles és 380*7 vartag» (!?),
valamint az is hihetetlen, hogy a só azért óvja meg a húsneműeket a rothadás
tól, «mert azok nedvességét magába veszi», nem azért, hanem azon tulajdonságá
nál fogva, hogy azon chemiai bomlást, melyet közönségesen rothadásnak neve
zünk, képes meggátolni.
S ily módon folytatja szerző az egyes ásványok leírását. A következőkben
csak egyes feltűnőbb tévedéseire akarok utalni, a melyeken szemem a munka átlapozgatásánál épen megakadt.
Ilyenek: «A keserűsónak különös vegytani tulajdonságai nincsenek» (?) —
A keserüsónak vegyképlete nem csak MgSCh, ehhez járul még 7ILO is. A Fauserit
nem válfaja az Epsomitnak, hanem egy külön önálló faj. Hasonlókép mint a keserűsóban, úgy a timsóban 24HaO, a Szódában IOH2 O, a Mirabilitben IOH2 O, a Melanteritben 7 H2 O, a Chalkantitban 5 H2 O és a Boraxban 10 H2 O foglaltatnak, mint
lényeges alkatrészek. A jegeczvizet nem szabad így tetszés szerint elnegligálni! —
«A sók savból és még egy fémes ásványból állanak». — Ezen definitiója a sónak
teljesen hamis, mert a só (a normál) vegyülete egy savnak valamely bázissal ;
vagyis praecisebben, egy olyan vegyület, a melyben a sav hydrogenjének minden
egyenértéke valamely más positiv elem által van helyettesítve; de vannak ezen
kívül még más sók is.
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Áttérve a II. osztályra, a kovamentes «kövek»-re, először is a csekély, azután
pedig a nagy keménységuekkel foglalkozik. A Calcit leírásánál olvassuk: «Ikrek és jegeczbevonások (paramorphosis) gyakoriak.» Szerző nagyon téved, ha a jegeczbekérgezéseket paramorphosisoknak tartja ; — a Calcit leírását így folytatja: «Nevezetes
tulajdonsága, hogy egy-egv jegecz alakja számtalan módosulatban találtatik, azért
azt mondjuk a mészpátra, hogy az sok-alakzatú.» — Az olvasó csak sejtheti, hogy
szerző azon nagyszámú alakokra akart utalni, melyek a Calciton mostanáig észlel
tettek (Irby 1878-iki munkája szerint a Calciton 156 alak van biztosan kimutatva),
de maga is be fogja látni, hogy nagyon homályosan fejezte ki magát. — Szerző
nagy előszeretettel használja az «alaktalan» kifejezést és alkalmazza a Calcitra,
Fluoritra, Gipszre, Gránátra stb. Ez határozottan tévedés; olyan ásványok, melyek
kristályosodva és kristályos szövettel fordulnak elő, — mineralogiai szempontból
sohasem lehetnek alaktalanok (amorph). Szintúgy téved a szerző, midőn azt állítja,
hogy: «az átlátszó darabok (Calcit) a fénysugarakat megtörik, azért az alattok lé\Ő
képet kétszeresen mutatják (kettőző pát)», — e tünemény a Calcit kettős sugártörésén alapszik; a sugaraknak közönséges megtöretése (pl. üvegnél) még nem
elegendő arra, hogy valamely képet kétszeresen lássunk. — A Calcit hasadásáról
szólva, helyre kell igazítanom szerző azon nézetét, mely szerint a Calcit «lemezekre»
hasítható ; a Calcit három irányban hasítható, s a hasítás eredménye a törzsrhomboeder. — Ha égetett meszet (CaO) vízbe dobunk, az nem «élenyűl», hanem a
hydrátja képződik, s ez az oltott mész.
Az Aragonitot helytelenül nevezi «Aragóniái mészpát»-nak.
A szétomlott Dolomit tudományos neve nem «kőpor» ; alakja ugyan por, de
hogy megkülönböztethessük más ásványok porától, hozzá szoktuk tenni a Dolomit
jelzőt, tehát Dolomitpor.
Alakjánál fogva a Spinellt a Rubinnal nem fogja összetéveszteni senki.
A Kalait (Türkiszj vegyalkata 2 AI2 O3 , P2 O5 , 5 H2 O (és nem AhOs, P 2 O 5 , H2 O).
A IH. osztályt képezik a kovatartalmú ásványok, melyben 3 alosztályt kü
lönböztet meg: a) kövek, b) földek, c) csillámok. —A kövekhez sorolja a quarczot
és az opált, mely utóbbiról azt mondja, hogy «előfordul legtöbbnyire a kőzetekbe
belé nőve s onnan kell kifejteni, de a sziklahasadékok falán fennőve és némely
vizekben is találtatik mint réteges kiválás». -— Ily módon csak a laikus írhatja le
az opál előfordulását.
Ugyan ezen alosztályban tárgyalja az Obsidiánt is, melyet már régen kiküszö
böltek az ásványok sorából, és közli annak ásványtani képletét is (SÍO2 , AkOsKsNaa)
mely egyáltalában és különösen ilyen alakban nem is létezik ; — elmondja továbbá,
hogy «belalkata földes», — azt valóban szeretném tudni, hogy hol láthatott szerző
földes Obsidiánt. — Az Obsidián előfordulását következőkép adja elő: «a szabad
gömböket vulkáni kőzetekben, vízmosásokban, máskor meg erekben találják».
Pontosabb adatok és több praecisitás itt sem ártottak volna. — A szurokkő, horzsa
kő, gyöngykő nem képezik féleségeit az Obsidiánnak, hanem a jelenleg uralkodó
felfogás szerint valamennyien Trachyt-módosulatoknak még pedig a Trachytok
hyalinos módosulatainak tekintetnek. Tokaj-IIegyalján főleg valódi Obsidián (és
nem Szurokkő, a mely csak alárendelt) fordul elő.
A tajtkő (horzsakő) főlelőhelye nem a Yesuv, hanem a Lippari szigetek.
A leucitról nem mondhatjuk épen, hogy «gránátalakú földpát».
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A faggyúkőről beszélve, felsorolja ennek alkatrészeit: «faggyúföld, keserű
föld (magnesia), kovasav és víz». Hogy mit ért ez esetben faggyúföld alatt, azt
nem magyarázza.
Áttérve a földekre, leírja az agyagot és a kaolint. Előbbi nem képezi az
ásványtan, hanem a kőzettan tárgyát; az utóbbiról pedig az állítja, bogy «hasítani
lebet»! Igen kitűnő hasadást (oP szerint) találunk a Nakritndl, de nem a kaolin
vagy porczellánfóldnél.
A csillámoknál a muscovit két opt. tengelyét a következő, valóban könynyelmű módon fejti ki. «A kálicsillám átlátszó és ha rajta keresztül nézünk és egy
bizonyos rajz felett körülforgatjuk, akkor két irányban lehet a rajzot egyszerre
látni. A kálicsillámnak tehát két látási tengelye van»(!).
A következő IV. osztályban a fémes ásványokról szólván, több helyen fontos
lelőhelyeket hagy ki, ilyenek az aranynál Verespatak, a platinánál Oláhpián, a
higanynál Szlana stb. A termés-ólomnál beszél az ólom használhatóságáról; ezt
inkább a galenitnél tehette volna, minthogy a termés-ólom csak nyomokban és
nagy ritkaság gyanánt szokott előfordulni. Előfordul e szakaszban még több ilyen
hasonló hiba, a melyeknek felsorolását tértink nem engedi.
A második részben foglalkozik szerző post festum a mineralogia általános
fogalmaival és kifejezéseivel. Itt azonban a legnagyobb helytelenségekkel és fur
csábbnál furcsább kifejezésekkel és mondatokkal találkozunk. Mindjárt az első
definitió: «Ásványoknak nevezzük azon életnélküli testeket, melyek földünket
alkotják», — hamis, minthogy ez nem zárja ki a fossil állati és növényi marad
ványokat és a kőzetnemeket.
Épen oly téves az alaktalan fogalmának a definitiója. «Alaktalanok azon ásvá
nyok, melyeken a lapok elhelyezkedése és módosulása oly rendetlen, hogy azokon
semmi szabályosságot pem találunk. Ilyen a legtöbb szilárd ásvány és ezeket
vaskosoknak is nevezik, továbbá a folyékonyak és légnemtíek». — Erre nézve
ajánlom szerző figyelmébe dr. Szabó J. ásványtanának 100—102. lapjainak figyel
mes átolvasását. — A következő mondat szintén mutatja, hogy szerző az ásványtan
alapfogalmaival nincsen tisztába : «Megesik azon eset, hogy egyik jegecz a másikon
mintegy keresztülhúzódik és úgy néznek ki, mintha egymásba belé volnának ékelve.
Ezek ikerjegeczek». — «A jegecz lehet szabad . . . és odanőtt, ha a természet az
anyakőzethez odaragasztotta» ! — Egy igen furcsa példával illustrálja a pseudomorphismust . . . «pl. a földpát-krystály elhordatik és helyébe a víz agyagföldet
seper.» — Epen ilyen téves a paramorphismus magyarázata . . . «Mikor meg egy
ásvány anyaga más ásvány jegeczeit réteggel vonja be, akkor előáll a bekérgezés
(paramorphismus). Ezt látjuk pl. a mészkőnél akkor, ha kovajegeczeket bekérgez »(!?)•
Következik a krystallographiai rész; itt csak azt jegyzem meg, hogy az
egyhajlásu rendszernél nem mindig a leghosszabb tengely egyszersmind a fő
tengely.
Az előfordulás módja: «Rétegnek nevezzük azt a módosulatot, midőn az
ásvány a kőzeten mintegy elterül és azt véknyabban-vastagabban beborítja. Zár
ványban akkor jön elő az ásvány, ha a kőzetbe belé van szorúlva, de abból könnyen
kifejthető. Szabad darabok azok, melyeket a kőzetből kifejteni nem szükséges,
mivel amúgy is kiemelhetők». Ezek mind rosszúl értelmezett fogalmak. — Rend
kívüli naivitással írja le szerző a lelőhelyek fontosságát: «... aztán meg a találás
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helyének tudása által még egy idegen ásványdarab megismerésére is rájöhetünk,
így pl. Tokaj vidéke igen szegény ásványokban, de azt meg tudjuk, hogy az obsidián ott nagy mennyiségben találtatik s az obsidiánt magát nem ismerjük. Ha
most a kezünkbe adnak egy darab ásványt és azt mondják, hogy Tokajban lelték :
bizonyára kitaláljuk az idegen ásvány nevét; . . . nemcsak a magyarországi lelő
helyeket kell ismerni, hanem a külföldi lelőhelyek tudása is sok esetben szükséges,
szépnek pedig mindenkor szép».
Hű pendantja a mineralogiai résznek a Kőzettan, melvlyel a munkát befejezi.
Ebben is csak úgy hemzsegnek a nagyobbnál nagyobb hibák. Csak néhányat akarok
itt fölemlíteni. — Az összetett és törmelékkőzetek definitiója hamis. — A víz nem
terjengős, hanem cseppfolyó test. — Sóskuton cerithiummészkő, Bakonybélen
nummulitmészkő fordul elő és nem megfordítva. — Az egyszerű kőzetekkel itt
nem foglalkozik, egyszerűen csak neveiket sorolja fel és utal a mineralogiai részre,
ez mindenesetre nagyon kényelmes eljárás ! — Az összetett kőzeteket pedig nagyon
felületesen tárgyalja. — Szólván a «sziklaomladékokról», azt mondja el róluk, hogy
«máskor meg kisebb völgyeket is kitöltenek (morénák)»(?). . . «Vándorkő, ilyen
van Budán a Gellérthegy nyugati lejtőjén»(!). Csak nem azt az édesvizi mésztuskót gondolja, mely ezen képletnek utolsó maradványa ? (a többit ugyanis már
rég lefejtették és elhordták).
Áttérve a vulkáni törmelékekre, a bombákról következőleg szól: «a vulkáni
hamuval néha nagyobb kődarabok 1000 'm/ magasságra is kilöketnek a vulkánból,
melyek belül üresek. Ezeket vulkáni bombáknak híják».
Mindezek után még csak egypár általános megjegyezni valóm volna. Irálya
nem mondható jónak, sokszor találkozunk a mondatok halmazával, a nélkül hogy
megtalálnék a logikai összefüggés és sorrend fonalát; sőt több helyen még az
interpunctió is kifogásolható. Sehol sem használ szabatos és a tudomány mai
állásának megfelelő kifejezéseket, mi pedig nem lett volna olyan nehéz, ha
eh-. Szabó J. ásványtanát, a melyre előszavában hivatkozik, nagyobb gonddal hasz
nálta volna kútforrásul. Kiváló előszeretettel használja azon szerencsétlenül alko
tott és mai napság az illetékes körökben már egészen kiküszöbölt mineralogiai és
cliemiai elnevezéseket, mint «dülényalj», «kigyókŐ», «faggyuföld», «szikeny», «liainvany» stb., rhomboéder, Serpentin, magnesia, natrium, kálium stb. átalánosan
elfogadott internationalis nevek helyett.
Az ásványok tulajdonságainak 10 csoportba való beosztása erőltetett és indo
kolatlan. «I. Alak. II. Béláikat. III. Természettani tulajdonságok. IV. Vegytani tulaj
donságok. V. Alkatrészek. VI. Előfordulás módja. VII. Válfajok. Vili. Találás helye.
IX. Alkalmazás. X. Rendszer». Sok helyen maga is zavarba jött, hogy mit mondjon el
egyik vagy másik czím alatt. — Az első ásvány leírásánál kiírta még e 10 czímet, a
következőknél pedig már csak a római számokat alkalmazta, mi által arra kény
szeríti a tanulókat, hogy egy-egy ásvány leírását 10 részre darabolva tanulják be.—
A mineralogusok csak 5 ilyen pontot különböztetnek meg, s az ásványok leírásánál
megtartják ugyanezt a sorrendet, de nem darabolják azért fel, hanem inkább arra
törekednek, hogy az minél összefüggőbb legyen. «A dispositiók szerinti előadás»
az ásványtanban nem olyan «üdvös», a minőnek szerző tartja. Szerző, ki előszavá
ban azt állítja, hogy több évi tanítói pályáján mindig nagy barátja volt az alapos
ságnak, a módszernek és rendszeres összefoglalásnak, e könyv megírása által saját
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ságos ellentmondásba jött önmagával, mert mindezen jó tulajdonságok kifejezését
könyvében hiába keressük.
Mind ezekből pedig újból az tűnik ki, hogy jó tankönyvet írni, — kivált az
elemi tanításra — igen nehéz, de a kellő és alapos szakismeretek nélkül valóban
lehetetlen!
Dr. Schafarzik F erencz.
A.

Beiträge zur Kenntniss der fossilen Diatomeen OesterreichUngarns (mit 2 Tafeln). Beitr. zur Pal. Oest.-Ungarns und des Orien
tes, herausgegeben von Mojsisovics und Neumayr. II. Band. p. 136.

G ru n o w .

Szerző a monarkhia több pontjáról származó csiszoló palát és kovalisztet
vizsgált meg, s ezek között három magyarhoni lelőhelyről való anyagot is.
E hrenberg volt az első, ki Jastraba, Zamuto és Mocsár vidéki csiszoló palákból Diatomeákat nagy számmal írt le ; utánna foglalkozott W issinger Károly a mocsári
Diatorna Pelittel. (Földt. Közi. III. p. 168.) Neupauer János pedig a czekeházai
rhyolith-esiszolópala, a szurdok-piispükii, szurdoki, tályai csiszoló pala, a gyöngyös
patai, demcndi és aradmegyei (Kavna) csiszoló palában lévődiatomeaceákat tanul
mányozta; ismertette, továbbá az arkai, korláti, körmöczi, Aranyos melletti és
erdöbényei csiszoló palák ásatag diatomacea faunáját. Akad. math, természettud.
közlemények. V. 1876 p. 184-—206. III tábla rajzzal.
Az előttünk fekvő munkában pedig Grunow a Dubravicza (Beszterczebánya
közelében), Tállya (Tokajliegyalja) és valószínűleg a Szántó (Abaujmegve) melletti
Kis-Kcr vidékeiről származó példányok górcsövi vizsgálatával foglalkozik
Dubraviczától kb. 70 fajt sorol fel, a melyeknek nagy része új ; ezek közül
különösen kiemelendő Surirella dementis, Grun., Cymbella insignis, Grun., Náci
ddá- Sturii, Grun. és a négyszögű Staurosira Harrisonii, Grun. A dubraviczai csi
szoló pala felső mioczén korú.
A tállyai szármáti csiszoló palából 24 fajt sorol fel, a melyek az Epithemia,
Synedra, Staurosira, Nitzschia, Cocconeis, Amphora és Mastogloia nemekhez tar
toznak.
A kis-kéri ismeretlen korú anyagból csak egy praeparatum állott rendelke
zésére, a melyben 19 alakot ismert fel, s míg az előbbi két helyről származó anyag
ban előforduló alakok határozottan sósvízre mutatnak, addig ezen utóbbiak inkább
gyengén sósvízi lerakódásra utal. A leírt Diatomeák legnagyobb része még jelenleg
is él a tengerekben algákon és egyéb növényeken élősködve.
Schafarzik F erencz.

F öldtani Közlöny. XIV. köt. 1884.
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