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IV.
H. Strunz

:

IRODALMI ISMERTETÉSEK.
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old. 73 ábra.

Szerz, mint az ásványok bels szerkezetének szorgos és hivatott
Német Ásványtani Társaság megbízásából új, táblázatos öszszeállítást készített az ásványország tagjairól. Feladatának megoldásában
nem jár egészen töretlen úton, mert mintegy mintául számít a jól ismert,
de már elavult G r o h-, illetve a késbbi G r o h
M e e n e r-féle
kutatója, a

l

I

—

i

I

i

t

szerz maga is példaképül választja
az említett mvet s így a feldolgozás nagy vonásaiban ennek nyomán készült, mégis idszernek és egészen újnak mondható H. Strunz könyve.
Idszeren szükséges volt azért, mert a bels szerkezeti kutatások a ré(1921) táblázatos rendszertan. Jóllehet a

gebbi rendszerezésen lényeges módosításokat
nsítenünk azért, mert az 1936-ban megjeleni

követeltek

;

újnak

kell

mi-

Ramdoh — K lockmannr

tankönyv (az újabb alapelvek szerint) csak egyes részleteiben dolgozta
az ásványok rendszerét.
három frészre tagolódik. Az els rész a kristálykémiai áltaA

féle
át

m

lános alapismereteket tárgyalja. Fejezetei egyszer,

tömör fogalmazásban

bevezetik az olvasót a szilárd anyag szerkezetének, a

rácsfelépítés

alap-

törvényének ismeretébe. Majd ennek kapcsán az új rendszerezési alapelveket taglalja. Igen értékes és hasznos fejezel a fontosabb rúcslípusok leírása és ügyes

ábrákon való szemléltetése. Az els (általános) részhez

ki-

egészítés gyanánt krislálykémiai és geometriai táblázatok sorakoznak.

A

könyvnek második része az ásványvilágnak a korszer rendszermagában. Ez a
középs és
legnagyobb terjedelm része.
A harmadik rész betsoros névmutató, meiy mintegy 5000 ásványnevet ölel fel. De ennek a nagy létszámú névsornak csak kb. 2 / 6 részét teszik ki a ma érvényben lév ásványnevek
a fennmaradó 3000 név vagy
felesleges, vagy avult, vagy varietást, pszeudomorfózát jelöl. A névmutató
tehát nemcsak a teljes névlista közlését, hanem egyúttal az ásványnevek
tömegének már nagyon idszer redukcióját is célozza.
Strunz könyvének rendszere
a hagyományokhoz híven
az

m

tani alapelvek szerinti felsorolását foglalja

;

—

—

osztály, alosztály és csoport tagolások szerint osztja be az anyagot

;

lénye-

gesebb beosztásbeli módosításait a következ pontokban kell kiemelnünk.
1. Az elemek osztálya W. L. Bragg útmutatásai nyomán két alosztályra
oszlik
A. fémek és B. „rideg' -fémek és félig-fémes (melalloid-) elemek
csoportjára. így aztán az új rendszerben a felsorolás a rézzel (Cu) kezddik és a gyémánt-grafittal (C) fejezdik be az elemek osztálya. 2. A halogén vegyületek az oxidok osztályát megelzik azért, hogy a komplex-iónos
:

oxidok, mint a karbonátok, szulfátok, foszfátok és szilikátok
bül csatlakozhassanak az

egyszer oxidokhoz.

3.

közvetleneb-

Az uranátokban, mohá-

tokban, tanlalátokban, titanátokban és cirkonátokban éppúgy, mintazalu-

minátokban és ferritekben nem találunk komplex-ionokat,

ezért

mindezek
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a vegyületek az oxidok osztályába soroltattak. 4. A szulfidok beosztásában is lényeges változásokat tapasztalunk eltnt már az egyszer szulfi:

dok és a szulfosók alosztálya. Helyébe a szerkezeti eredményekre támaszkodó új csoportosítás került, melynek alapelve az emelked kéntartalom
5. Ahogy a szulfid kötésnél az emelked kénrendezdik a vegyületek felsorakozása, ugyanúgy a haloi-

viszonya a fémión-(ok-)hoz.
tartalom szerint

doknál és oxidoknál is az emelked halogén-, illetve oxigén-tartalom jelöli
ki a vegyületek osztályon belüli helyét. 6. A karbonátok, szulfátok és foszfátok osztályában a csoportosítás és felsorolás rendjét az „idegen“-ión tartalom és a H 2 O mennyisége szabja meg. 7. A szilikátok népes osztályán
változtatott talán legtöbbet

típusoknak megfelelen
(csoport-)
tok.

;

az

új

rendszerezés, amikoris a szerkezeti rács-

öt alosztályt állított fel

C. ino- (lánc-); D.

Ez ötös beosztás már több kutatónál

osztályokban

foglalt típusok

A. neso-

:

(sziget-)

phyllo- (lemez-); E. tekto-

nem

—

teljesen

is

;

B. soro-

(állvány-)sziliká-

megtalálható, de az egyes

al-

Az újabb tankönyv-

azonosak.

irodalom (így pl. R a m d o h r K o c k m a n n, 1939.) is bevezette már a
szilikátok osztályának szerkezeti taglalását, de S r u n z beosztása egy ko1

t

rábban megjelent kísérletén alapszik s nevezéktana is egészen egyéni. 8.
H. Strunz táblázatos rendszerében a hagyományos tíz ásványosztály kia komplex-iónos
lencre csökken, mivel a régi VII. osztály feloszlott u.
borátok a nitrátokhoz, míg az aluminátok-ferritek az egyszer oxidokhoz
i.

;

kerültek.

Újdonság könyvében a régi vegyületjelzéstl (formulától) való eltérés
új jelzés a komplex ásványok (karbonátok, szulfátok, foszfátok és
szilikátok) kémiai formuláját akként módosította, hogy szögletes zárójelbe
teszi a gyököt, és ezen belül függleges vonal választja el a komplexióntól (CO3, SOi, PO4 és SiCh) az „idegen" aniont, míg a kationok csökken

Az

is.

rádiusz szerinti sorrendben, a szögletes zárójel

CaTi[0

A

|

elölt

sorakoznak.

Pl.:

lilanit

Si0 4 ].
legnagyobb elismeréssel

kell adóznunk ama nagy szorgalommal
munkának, mellyel a szerz az összes eddig megvizsásványi anyagnak rácsszerkezeti adatait és állandóit összegyjtötte

és kritikával végzett
gált

;

ügyancsak a részletekre kiterjed figyelmét bizonyítja
zeti

az,

hogy a szerke-

=

ábrákat egységes lépték (3 cm
5 A) szerint átrajzoltatta, a hiánymaga megszerkesztette és ezzel az összehasonlítás munkáját igen

zókat

megkönnyítette.

Bár a

m

nagy gonddal készüli és az ásványok elnevezésében

határozott elv szerint igyekszik rendet teremteni, mégis a

lógusok
iéit

nem

térhetnek

ki

is

magyar minera-

egy-két észrevétel felemlílése ell. így a

vésze-

még

a régi

legújabb elemzési adatai elkerülték a szerz figyelmét és

összetétel alapján került a rendszerbe ez az

ásvány;

fájó

dolog az, hogy

magyar urvölgyit, melyet szerte a világon minden mineralógus ismer (a
német irodalom ugyan gyakorta nevezi Herrengrundit-nak), lekerült a de*

a

villin-név kedvéért a hivatalos névsorról, holott a devillin

ismeretes.

Ugyancsak a magyar

goongarrit szorította

ki.

ivarthait

nevét

(teljesen

neve

alig

is

jogtalanul

volt
I)

a
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Ha tehát a mnek akadnak is csekély hibái, avagy a rendszerezés
egyes részletei ellen a késbbiek során talán kifogások merülnek majd fel.
mégis ez az új rendszertan hivatott kézzel való összeállítása a legújabb
eredményeknek; kitn áttekintést nyújt a részletek után való kutatás
munkájához bizonyára minden szakembernek és az ásványország kedve:

linek egyaránt, nélkülözhetetlen kézikönyvévé

válik.

Sztrókay Kálmán

Pékár

dr.

A torziós inga ötven éves jubileuA Kis Akadémia kiadása.
Eötvös Loránd, a nagynev költ és államférfi nem keBáró Eötvös Lóránd.

D.:

mára. Budapest, 1941. 336 old.

Báró
vésbbé dics

a legnagyobb magyar természettudósok egyike, a fizika

fia,

volt. Nagysága,
mködésének jelentsége, érdeme és
kiválóságának megfelel mértékben még mindig nem ment át a magyar

klasszikus mestere

hanem része van benne
nemesveret zárkózottságának és szerénységének,
valamint elvont és a tömegek számára ezeltt csaknem egészen megközelíthetetlen szaktudományának is. Nagyon hálás és szükséges feladatot
vállalt tehát a szerz a nagy tudós mködésének beható és közérthet
közludatba. Ebben nemcsak a közfelfogás hibás,

Eötvös Loránd

ismertetésével.

A

Szerz azonban
katársa volt

s

föladat hálós,

de a tárgykör elvontsága

minden

Eötvös Loránd

oldalról

módjában

volt

idn

miatt

is

nehéz.

segít munközvetlenül megismerni

a nagy tudós tanítványa és hosszú

át

emberi vonósait. E közvetlen kapcsolatból ered nagy tisztelete, odaadó ragaszkodása és a Mester iránti
önzetlen szeretete azok az alanyi megnyilvánulások, melyek átsegítik a
szerzt a tárgyi nehézségeken.
tudósi, tanári és

A könyv megírásának kerete a Kis Akadémia zártkör, önmvel
tudományos társasága, melynek Eötvös Lóránd élelreserkentje és
mindenkor megért támogatója volt. Idszersége Eötvös egyik legnagyobb alkotásának, az Eötvös-inga elkészítésének ötven éves évfordulója. Az avatott tollú szerz személyes
vonatkozásokkal közvetlenebbé
Eötvös Loránd

mindenki részére megérlheA második
fejezetben tárgyalja tudományos munkásságának egészét, majd külön feteszi

elttünk

tvé

teszi

életét és

egy kiváló szellem fejldésmenetét és kiteljesedését.

jezetben a geofizikai

nagy férfiúnak

katatásait

és

a

hazánk- legtragikusabb,

torziós

ingaméréseket.

szomorú

történelmi

Összesíti a

idszakában

bekövetkezett halála alkalmával és az azóta történt megemlékezéseket.
Végül könyvének befejez részében a Báró Eötvös Loránd Geo-

fizikai Intézet

alapítási körülményeit, kialakulását, fejldését és

m-

ködését ismerteti.

A

könyv kétségtelen nyeresége a magyar tudománytörténeti irodaA nagy tudós mködésével kapcsolatos fizikai kérdéseket érthetvé teszi minden a szaktudománytól távolálló értelmes olvasó számára
is. Nagymértékben hivatva van arra, hogy tanító intézményeinkben, nagyjaink helyes értékelésével, nemzedékekre nevel hatással legyen. Külön
kiemeljük itt, hogy az Eötvös-inga földtani vonatkozásai is részletesen
lomnak.

