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Kalcedonpéldány és cédulái.  Chalcedony specimen and its labels.

 
Frivaldszky Imre által adományozott kalcedonpéldány a Mátrából. Lelőhelye Szakáll Sándor 
szíves közlése szerint minden bizonnyal Gyöngyöstarján. A jellegzetes megjelenésű kalcedon- 
példányt a legrégebbi alátétcédula szerint eredetileg hialit (azaz üvegopál) néven vették a 
nyilvántartásba. Az MTM ásványűjteményében még egy hasonló kalcedonpéldány és egy loketi 
(Cseh Köztársaság) ortoklász karlsbadi típusú ikerkristálya is megtalálható Frivaldszky Imre 
ajándékaként. Frivaldszky orvosegyetemi végzettsége folytán tanult ásványtant, akadémiai 
székfoglalója egy – irodalmi adatok alapján írt – összefoglalás volt a magyarországi kőszéntelepekről, 
és a Magyarhoni Földtani Társulat tagja is volt, mindazonáltal munkássága nem terjedt ki az 
ásványtan és a földtan területére. A példány pontos bekerülési körülményeit az ásvány- és kőzettári 
leltárkönyvek 1956-ban történt pusztulása miatt nem ismerjük, tehát nem tudni, hogy Frivaldszky 
gyűjtötte-e, de ajándékozói mivoltát a megmaradt régi alátétcédula igazolja.
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Chalcedony specimen from the Mátra Mts, donated by Imre Frivaldszky. Its locality was certainly 
Gyöngyöstarján, according to the kind note of Sándor Szakáll. According to the original labels, these 
typical specimens of chalcedony were originally registered as hyalite (i.e., glass opal). In the Mineral 
Collection of the HNHM a similar chalcedony specimen and an orthoclase crystal twinned on 
the Karlsbad law from Loket (Czechia) are also found as a gift from Imre Frivaldszky. Frivaldszky 
graduated as a physician at the University of Pest, so he studied mineralogy, his inaugural lecture at 
the Hungarian Academy of Sciences was a review of coal occurrences of Hungary, written on the 
basis of literature data, and he was also a member of the Hungarian Geological Society, however, his 
scientific activities did not cover the field of mineralogy and geology. The exact acquisition data of 
the specimen are not known because of the destruction of the inventory books of the Department of 
Mineralogy and Petrology in 1956, so it is not known whether it was collected by Frivaldszky, but his 
donor status is confirmed by the surviving old label.
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