Loczka József a magyar ásványkémia megalapítója
Dr. Bidló Gáborx

A klasszikus magyar mineralógia egy csendes, háttérben dolgozó,
nélkülözhetetlen tagjára emlékezünk születésének 125. évfordu
lóján.
Loczka József 1855. március 14-én született, az akkori Nyitra
megyében, Németprónán. Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudo
mányegyetemen kezdte el 1875-ben, kémiát és mellette fizikát,
valamint matematikát hallgatott. Középiskolai tanári diplomája
megszerzése után, hogy tudását tovább tökéletesíthesse Bécsbe
megy, ahol szintén kémiát hallgatott. Hazatérte után 1882-ben
kinevezik a Nemzeti Múzeumba vegyésznek és itt dolgozik korán
bekövetkezett haláláig. A hivatalos ranglétrán eleinte mint se
gédőr , 1894-ben múzeumi 6r, majd 1905-töl mint igazgatóör tel
jesiti a feladatait, amint az a Földtani Közlöny névjegyzékében
olvasható. 1912. március 8-án hunyt el Budapesten.
A kevés és hézagos életrajzi adat alapján nehéz megismerni
Loczkát, az embert. Átnézve a Földtani Közlöny köteteit az a
benyomásom támadt, hogy nem nagyon szeretett szerepelni, a Tár
sulatban alig-alig tartott előadást, munkáit Írásban tette köz
zé, gyakran külföldön.. A Földtani Társulat életében azonban
résztvett, a közgyűléseken rendszerint megjelent, sőt egyik
másik választás alkalmából két-három szavazatot is kapott, mint
választmányi tagjelölt.
Loczka külsejéről egy fénykép tanúskodik, amelyen Schmidt Sán
dorral együtt, egy kirándulás alkalmával Krenner fényképezte le.
A zömök, középtermetű, szemüveges Loczka a vidám társaságtól
kissé elkülönülten ül, a korabeli divatnak megfelelően kemény
gallérral, sötét ruhában a "természet lágy ölén".

xElőadta a szakosztály ülésén, 1980. október 20-án.
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A visszahúzódása nem jelent ugyanakkor szembenállást kor társa
ival szemben. Krennerhez meleg barátság fűzi /Krenner A. kézi
rata szerint/, Schmidt Sándor, Melczer Gusztáv és kora többi
mineralógusának munkáiban is megtaláljuk elemzésének eredmé
nyeit .
Érdekes bepillantást enged jellemébe Melczer Gusztávhoz inté
zett, keltezés nélküli levele /ami valószinüleg 1903-ban Író
dott/ . Ismerteti benne a Chemisches Zentralblatt 1903-ban meg
jelent I. kötetének 663 oldalán található referátumot, a plati
na tartalmú ércekről, majd igy folytatja:
"Nem gondolja, hogy meg kellene ezen irányban a dobsinai
nickelérczet megvizsgálni; hátha szintén ezen érdekes vegyületet tartalmazzák. Ha ön érdeklődik a dolog iránt és tudna ele
gendő Nickel érczet szerezni a hazájából, szívesen megvizsgál
nám ezen irányban".
Munkásságát nem kizárólag az ásvány-elemzések jellemzik. Régi
korok bronz tárgyainak vizsgálatával is foglalkozik és nem
kerüli el figyelmét a mesterséges ásványok világa sem.
Első felderíthető munkája 1885-ben jelent meg "Ásványelemzési
Közlemények" címmel, az Értekezések a természettudományok köré
ből XV. kötetében. Két verespataki arany vegyi elemzését közli,
majd egy csiklovai gránát elemzése szerepel a közleményben, amit
egy "zygadit" /=albit/ és egy andreasbergi löllingit, valamint
egy dognácskai augit elemzése egészít ki. Az ásványok a Nemzeti
Múzeumból származnak és a dolgozat végén megemlíti, hogy "az
elemzéseket a Műegyetemen vittem véghez".
Átnézve a dolgozatot, i^en meglepő, hogy a szilikátelemzésnél
már ugyanazokat a módszereket használja, amit még ma is hasz
nálnak egyes laboratóriumok, és a részletes leírásból kitűnik,
hogy igen nagy gonddal készítette el az elemzéseket.
Ugyanebben az évben kezd foglalkozni az arzenopirit elemzéssel
is. A Természetrajzi Füzetekben jelenik meg a "Magyar arzenopyritek vegyi elemzése" cimü dolgozata, amit a Földtani Közlöny
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18. évfolyamában lévő "Ásványelemzési Közlemények" követnek.
Ebben bemutatja "az avalai arsenopyrit" elemzését és az "össze
tételének kipuhatolására vonatkozó néhány kisérlet"-ét. Ez utób
bi közleményben részletesen ismerteti az arzén tartalmú ásvá
nyokban lévő összetevők meghatározásának lehetőségeit. Érdekes
párhuzamot vont az arzenopirit és a löllingit összetétele kö
zött és megállapította, hogy az arzenopiritben lévő vasszulfid
hatására távozik el az arzén az ásványból. A löllingitben vas
szulfid nincsen, ezért az arzén hevités hatására nem megy el.
A Földtani Közlöny 1891. évi kötetében újból szerepel az "Ás
ványelemzések" cimü Loczka publikáció. Ekkor a

désaknai kősó,

egy ausztráliai cirkon és egy rákosi opál elemzését mutatja be.
A dolgozatban különösen érdekesek a

désaknai sóbányászattal

kapcsolatos közleményei. Az elemzésre felhasznált kősó kris
tályt Franzenau Ágostontól kapta és elméletileg tiszta össze
tételt mutatott. A cirkon kristály Schmidt Sándor vizsgálati
anyagából származott, mig az opál szintén Franzenau gyűjtéséből
származott.
A Magyar Tudományos Akadémia 1885-ben megbizza Loczkát 10 ma
gyarországi ásvány elemzésével. Az eredményeket 1889-ben mutat
ja be Krenner az Akadémia ülésén. Közleményben a "Mathematikai
és Természettudományi Értesitő" VIII'. kötetének 39. oldalával
kezdődően jelennek meg, kivonatosan. A részletes vizsgálati eredmény a "Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte
aus Ungarn" VIII. kötetében jelenik meg 1890-b2n.
A leirásban részletesen közli az elemzési eljárást és megálla
pítja, hogy a felsőbányái antimonit kevés vasat, a magurkai ól
mot, rezet, vasat és kvarcot is tartalmaz. A tatradimitben az
elméletinél valamivel több kén, és kevesebb tellur van, mig a
bizmut tartalom alig tér el az elméleti értéktől. A Botes-bányáról származó hessitben 1%-nyi aranyat is talált, ami az
ezüstöt helyettesitette. A Facebajárói származó tellur minták
közül a régi mintában a 80% Te mellett megjelenik a szelén, arany és pirit is, mig az újabb minta már majdnem kémiailag tisz57

ta tellur /97,92%/. A rézbányái tetradimit több tellurt és ke
vesebb kenet tartalmaz, mint az elméletileg számitott érték. A
hodrusbányai fauseritben kobalt, vas, zink, mangán mutatható
ki igen kis mennyiségben. A tordai kosó 0,5% szennyezést, a
vizaknai kősó mintegy 1% szennyezést tartalmazott.
Az elemzéseknek igen nagy értéke, hogy minden komponens megha
tározásánál közli egyben a módszert is, amivel az illető anya
got meghatározta és igy ma is könnyen ellenőrizhetők az elem
zéseinek megbízhatósága. Legtöbb esetben még ma is az általa
használt módszereket tartjuk a legmegbízhatóbbnak.
A Földtani Közlöny 22-ik, 1892-ben megjelent kötetében lát
napvilágot 1891. dec. 2-án tartott előadásának szövege: Adatok
a pyrit chemiai constitutionjának ismeretéhez. Kísérleteivel
bebizonyítja, hogy a pirit FeS 2 összetételű, tehát csak két
vegyértékű vas van benne, szemben a korábbi felfogással, amely
szerint Fe^Sg összetételű lenne, és benne két és három vegyér
tékű vas egyaránt előfordulna. Ez utóbbit Weinschenk közölte
1890-ben.
A Földtani Közlönyben 1894-ben a mesterséges ásványokat ismer
teti, 1897-ben az Aranyi-hegy-i pszeudobrookitot, 1898-ban a
porhullást, 1899-ben pedig újra a mesterséges ásványokat. Ez
utóbbi névaláírás nélkül jelenik meg, de a tartalomjegyzékben
már Loczka neve alatt szerepel.
Sajnálatos módon, a Földtani Közlönyben az 1900-as évtől kezdve
dolgozata nem jelenik többé meg. A Magyar Chemiai Folyóirat
megindulásával Loczka inkább ott és a Természettudományi Köz
lönyben teszi közzé vizsgálatainak eredményeit, a Zeitschrift
für Krystallographie mellett.
A Botes-hegyi tetraedrit elemzését 1901-ben ismerteti a
Zeitschrift für Krystallographie-ben és a Magyar Chemiai Folyó
iratban. Ugyancsak az utóbbi helyen közli az anapait elemzését,
két magnezit elemzését. A következő évben a Bräunsdorfból szár
mazó berthierit elemzésével szerepel.
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További vizsgálatai az Annales hist.nat.Mus.Hung /=a Magyar
Természettudományi Muzeum Évkönyveiben jelentek meg. Ebben köz
li a felsőbányái plumozit és a nagybányai pirargirit elemzési
eredményeit is.
A Természettudományi Közlönyben a 18. kötettel kezdődően minden
évfolyamban találkozunk Loczka nevével; ásvány elemzéseket,
vizsgálati eljárásokat közöl és ezek mellett, a cimek alapján
több irodalmi ismertetést is ad. Ezekből a széles látókörű és
az újdonságok iránt érdeklődő ember kerül elénk. W. Crookes
előadását a gyémántról igen élvezetes stilusban fordította,
J.H. Gladstone előadása az ókorban használt fémekről szintén
Loczka tollából ismert magyarul.
Loczka Józsefet munkája nem kizárólag ásványelemzések elvégzé
sére kötelezte. A Nemzeti Muzeum régiségeit is vizsgálja és
1889-ben megjelenik "Néhány bronz-kori eszköz elemzési eredmé
nye cimü munkája a Math.Term.tud.Ért.-ben és "Chemische Analyse
einiger Gegenstände aus dem Bronze-Zeitalter in Ungarn" cimmel
a Math, und Naturw. Berichte aus Ungarn 7. kötetében. Ebben a
munkájában 6 fegyver, 4 szerszám, 7 ékszer elemzését közli az
ország különböző részeiben lévő lelőhelyekről. Eredményeit nem
értékeli, hanem záró mondatában kifejti, hogy ezeket az eredmé
nyeket a régésznek kell felhasználni és értékelni.
Zimányi Károly 1924-ben a MTA ülésén ismertette, majd közzé
tette Loczka néhány ásvány elemzését. A kornelit, amit Krenner
1888-ban ismertetett, még ugyanabban az évben a Műegyetem Ás
ványtani Tanszékének laboratóriumában került elemzésre. A warthaitot Krenner 1909-ben ismerteti, Loczka az elemzés alapján
azomorfnak sejti a jordanittal. A vaskői cosalit elemzését
19lO-ben végzi el a szerző, mig a semseyit elemzése 1909-ből
származik.
Ugyanebben a kötetében a Mat.Term.t u d . Értesítőnek még szerepel
egy rövid, másféloldalas közlemény is, ami az 1913. junius 16án tartott ülésen előadott anyag alapján készült:

"Fizélyit,

egy uj magyar ezüstére" szerzőként Krenner és Loczka vannak fel
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tüntetve. Az elemzést Loczka 1910-ben készítette el.
Áttekintve Loczka József munkásságát sajnálattal állapíthatjuk
meg, hogy korai halála komoly veszteség volt a magyar tudomá
nyos életre. Szorgalma, gondos elemző munkája, publikációi
példamutatóak még ma is számunkra. Esetleges emberi gyöngéit
már nem ismerhetjük, csak maradandó alkotásai élnek tovább és
tartják fenn nevét a magyar mineralógiai irodalomban.

Loczka József munkáinak jegyzéke

Egy földpát mennyiségi analysise
Földtani Értesitő 1880. 1^ 105.
Ásványelemzési közlemények
Értekezések a természettudományok köréből. MTA.1885.
15 . 1 - 11.
Földtani Közlöny 16. 239 - 240.
Magyar arzenopyritek vegyi elemzése
Természetrajzi Füzetek 1885. jK 285 - 291.
Földtani Közlöny 243 - 244. 16.
Az avalai arzenopyrit elemzése
Földtani Közlöny 17. 232.
Az azbesztipar
Természettudományi Közlöny 1887. 18. 476.
Ásványelemzési Közlemények
Földtani Közlöny 1888. 18. 458 - 462.
Az avalai arzenopyrit elemzése
Természettudományi Közlöny 1888. 19.
Chemische Analyse einiger Gegenstände aus dem Bronze-Zeitalter
in Ungarn
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Mathematische u. Naturwissenschaftliche Berichte
aus Ungarn. 1889. 7^ 178 - 194.
A szálas ezüst mesterséges előállítása
Természettudományi Közlöny Pótfüzetek 1890. 21. 40
Ásványelemzési Közlemények /Kősó

Désaknáról/

Földtani Közlöny 1891. 21. 353 - 358.
Ásványtani elemzések
Természettudományi Közlöny. 1891. 23. 378.
Adatok a pyrit chemiai constituciójának ismeretéhez.
Földtani Közlöny 1892. 22. 353 - 357.
Ásványelemzések
Mathematikai és Természettudományi. Közlemények
1891. 26^ 341 - 354.
Földtani Közlöny 1892. 22. 258 - 263.
Mineralchemische Mitteilungen
Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte
aus Ungarn. 1890. 8^ 99 - 112.
A pirit kémiai alkata
Természettudományi Közlöny 1893. 24. 45.
Kísérletek salétromsavval
Természettudományi Közlöny Pótfüzet. 1893 . 24 . 181
Mesterséges ásványok
Földtani Közlöny 1894. 24. 300 - 306.
Módosított készülék a kéntartalmú ásványok alkatrészeinek kloridok alakjában való elválasztására
Természettudományi Közlöny 1894. 25. 272.
Az aranyi-hegyi pszeudobrookit elemzése
Földtani Közlöny 1897. 27. 77.
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Az aranyi-hegyi pszeudobrookit chémiai elemzésének eredményei.
Természettudományi Közlöny 1898. 29. 256.
A porhullások
Földtani Közlöny 1898. 28. 45.
A mesterséges ásványok
Földtani Közlöny 1898. 29. 263 - 276.
A gyémántról
Természettudományi Közlöny 1899. 30. 125 - 139.
Kevés cadmium kutatása cink mellett
Természettudományi Közlöny 1899. 30. 275.
Az ózon előállítása és használata
Természettudományi Közlöny 1900. 31. 361.
Az ókorban használt fémek
Természettudományi Közlöny 1900. 31. 174 - 182.
Jamesonit elemzése
Természettudományi Közlöny 1901. 32, 119.
Magnezit és bronz régiségek elemzése
Természettudományi Közlöny 1901. 32. 482.
Botesi tetraedrit elemzése
Természettudományi Közlöny 1901. 32. 483.
Kovasav olvasztás
Természettudományi Közlöny 1901. 32. 638.
Chemische Analyse eines Tetraedrites vom Berge Botes in Ungarn
Zeitschrift für Krystallographie. 1901.34. 84 - 87.
A bräunsdorfi berthieritrol
Természettudományi Közlöny 1902. 33. 469.
Az anapait
Magyar Chemiai Folyóirat 1902. 8^ 177.
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Uber den Berthierit von Bräunsdorf
Zeitschrift für Krystallographie 1903. 3J7 * 379-385 .
Chemische Analyse des Anapait
Zeitschrift für Krystallographie 1903. 37. 438-441.
Az anapait elemzése
.Természettudományi Közlöny 1904. 35. 88.
Az izzófény feltalálása
Természettudományi Közlöny 1904. 35. 148.
A lorandit és claudetit elemzése
Természettudományi Közlöny 1904. 35. 632.
Chemische Analyse des Lorandit von Alchar in Macedonien und des
Claudetit aus Szomolnok in Ungarn
Zeitschrift für Krystallographie 1904. 39. 520-525.
Az ásványchemia köréből
Magyar Chemiai Folyóirat 1907. 13. 117-121; 138-141
151-154.
Uber Mineralchemie
Ann. hist.nat. Museum 1907. 5^ 433 - 451.
Chemische Analyse eines Hochofenschlacke von Menyháza.
Zeitschrift für Krystallographie 1908. 43. 571-574.
A felsőbányái plumosit chemiai elemzése
A n n .Mus.Nat.Hung. 1908. 6^ 583 - 590.
A menyházai nagyolvasztó salakjában képződött mangánspinell
chémiai elemzése
Magyar Chemiai Folyóirat 1908. 14. 83 - 85.
A gyémánt eredete és előfordulása
Természettudományi Közlöny 1908. 39. 423 - 427.
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Földünk szilárd kérgének átlagos összetétele
Természettudományi Közlöny Pótfüzetek 1909. 41. 104 .
A nagybányai .pyrargirit chemiai elemzése
Ann.Mus.Nat.Hung. 1911. 318 - 323.
+Loczka József: Ásványelemzések /közli Zimányi K./
.M a t .Termtud.Ért. 1924.
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József Loczka, the founder of mineral chemistry in Hungary
Gábor Bidló

J. Loczka was born in Németprona village, the 14 March 1855,
Studying in Pest and Vienna, he became attracted by chemistry.
After graduation he became the chemist of the Hungarian Natio
nal Museum, in the rank of "custos". From 1905 on till the end
of his short life he was "custos director".
Loczka's works /published in English and German/ are mostly
analyses of minerals, e.g. rock salt, minerals of arsenic,
native gold, etc. He cleared up in a precious study the che
mical composition of pyrite.
Loczka analysed also several archaeological objects of the
Bronze Age.
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