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ismertetve vannak s a magyarországi gyakorlati alkalmazásban történt

események kell kritikai értékelésben szerepelnek.

A minden vonatkozásban sikerült könyv nagyon szép fényképekkel

és szép kiállításban jelent meg. Mindenki számára tanulságos, szükséges

és hasznos olvasmány lehet. Emelkedett érzésekkel élvezzük végig a köny-

vet Eötvös Loránd báróról, a világviszonylatban is nagy tudósról,

a nagy alkotóról, aki széles rendet vágott a fizika tudományában és al-

kotásaival teljesebbé tette Földünk kihasználására irányuló törekvéseket,

a maradéktalan magyarról, aki amellett mindenekfölött tökéletes ember
volt, ennek a manapság annyiszor megcsúfoll fogalomnak legnemesebb,

legfenköltebb értelmében.

v. e.

Mauritz Béla—Vendl Aladár : Ásványtan egyetemi és fiskolai

hallgatók számára. I. kötet. Általános ásványtan. I—XI, 1
—516 o II. kö-

tet Részletes ásványtan. 1 —503 o. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Bu-

dapest, 1942. •

Szabó József könyvének, az els egyetemi és fiskolai hallga-

tók számára készült magyar nyelv ásványtannak, negyedik kiadása 1893-

ban jelent meg. Ez, a maga idejében kitn munka 32 esztend alatt

érte meg a négy kiadást. Közben, 1889-ben Kolozsvárott Koch Antal
is megjelentette „Vezérfonal és ásványtan egyetemi el-
adásaimhoz" cím, hallgatói számára készült tankönyvét. A múlt szá-

zad ásványtant tanuló ifjúsága tehát a hatvanas évek elejétl minden év-

tizedben kézhez kapta tárgyunk korszersített magyar nyelv könyvéi s a

mnek viszonyainkhoz mért kelendsége bizonyítja, hogy szükség is volt

rá. Ennek ellenére 1893-tól éppen egy fél évszázadnak kelleti eltelnie, míg

az ásványtant ismét magyar nyelv, a kor színvonalén álló mbl tanul-

hatja egyetemeink és fiskoláink ifjúsága. Régen érzett fájó hiányt pótol a

most megjelent Ásványtan. Az utolsó félszázad alatt fejldött az ás-

ványtan leíró tudományból oknyomozó, kutató tudománnyá. A radio-

aktivitás, a kristályok bels szerkezetének felfedezése beláthatatlan távla-

tokat nyitott a további kutatások számára, ugyanígy az együtt elforduló

ásványok (ásványtársulások) keletkezésének törvényszerségeit kutató ge-

netika is. A régi, az észlelt tényeket leíró részek mellé rohamlépésben fej-

ld tudományunk újabb, e tényeket magyarázó fejezetei iktatódnak a ma
ásványtanába.

Jó tankönyvet írni igen nehéz feladat. Amellett, hogy a kor színvo-

nalán kell állani, alaposnak, érthetnek, arányosnak kell lennie. Köny-

vünk mind e feltételeknek a legmesszebbinenleg megfelel. Els kötetében

az ásvány, majd a kristály fogúiménak ismertetése után behatóan foglal-

kozik a geometriai kristálytannal, majd kitn összefoglalását adja a kris-

tályok bels szerkezetérl való mai tudásunknak. A fizikai sajátságok kö-

zül legbvebben az ásványok meghatározása szempontjából oly fontos

optikai sajátságokkal foglalkozik, megemlékezve az opak ásványok ráes

fényben való vizsgálatáról is. Az ásványkémia fejezetében ismerteti a
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földvegylan (geokémia) ásványtani szempontból legjelentsebb eredmé-

nyeit, majd a kristálykémia alaptörvényeivel foglalkozik. A szilikát olva-

dékok és n vizes oldatok kristályosodását tárgyaló fejezetek után az ás-

ványtársulások keletkezése (genetika) és az ásványok együtt elfordulásá-

ról való tudásunk kerek egészet nyújtó tárgyalása következik, szervesen

csatlakozik hozzá a pseudomorfózákról, majd a kristályok növekedésérl és

oldódásáról szóló rész Az amorf ásványokról a kolloidkémia újabb ered-

ményeinek alapján szól. ezt kövelleg ismerteti a radioaktivitást s e fo-

lyamainak a szilárd kérgei oly közelrl érint jelenségeik Az ásványok

kémiai vizsgálatával külön fejezet foglalkozik. Az a tény, hogy a kötetnek

közel egy harmadé (317—487 oldal) ásványkémiéval és kristálykémiával

foglalkozik, mutatja, hogy az ásványtan fejldésében milyen jelents sze-

repet játszik a vegytan tudománya. Az els kötet végén „Az ásványok

gyakorlati felhasználása" és a „Drágakövek" cím fejezetekben rövid tech-

nológiát kapunk. A szerzk igen helyesen, minden fejezet végén utalnak

az illet részekre vonatkozó legfontosabb és legújabb összefoglaló hazai

és külföldi irodalomra.

A második kötet, az Ásványrendszertan, mint a szerzk is megemlí-

tik, különös tekintettel van a keletkezési körülményekre. Az 580 oldalt ki-

tev kötetben megtaláljuk minden jól definiált ásványfaj legújabb kristály-

tani, fizikai, kémiai és genetikai adatait, úgyszintén lelhelyeit is. Külö-

nösen az utóbbi szempontból jelent igen sokat e m a magyar tanuló

ifjúság, szakemberek, valamint az érdekld nagyközönség számára. Kül-

földi tankönyvek ugyanis, magától érthetdleg nem fektethetnek nagyobb

súlyt ásvány elfordulásokban oly gazdag hazánk értékes és érdekes le-

lhelyeire, könyvünk viszont elssorban erre hívja fel a figyelmet, bsé-
gesen sorolva fel Magyarország mind gazdasági, mind tudományos szem-

pontból jelentsebb ásvány elfordulási helyeit. A képek közöli örömmel

látjuk viszont Magyarországon elforduló ásványok kristályrajzait.

A nagyközönség szélesebb rétegeinek figyelmét az ásványi nyers-

anyagok mérhetetlen jelentségére a múlt világháború óta eltelt nehéz esz-

tendk, de fképen a most folyó világháború irányította reá. Hálásak le-

hetünk a Szerzknek, hogy az érdekld magyar nagyközönség világ vi-

szonylatban is egyik legjobb ma rendelkezésre álló ásványtani tankönyv-

bl nyerhet kérdéseire felvilágosítást. A m gondos kiállítása a Királyi

Magyar Egyetemi Nyomdát dicséri.

Koch Sándor.


