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K R O N I K A 

Dve výročia profesora Benjamína Winklera 

Banská Štiavnica bola v minulosti význačným vedeckým centrom a vychovala vo 
svojej akadémii rad vynikajúcich banských inžinierov a geológov, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj geologických a banských vied aj ďaleko za hranicami bývalého Uhorska. 
Jedným z nich bol Benjamín Winkler, ktorý sa neskôr stal druhým profesorom geo
logických vied akadémie. V súčasnosti si pripomíname jeho dve výročia — 140. vý
ročie narodenia a 60. výročie úmrtia, a preto využívame príležitosť na to, aby sme 
stručne zhodnotili jeho vedeckú a pedagogickú činnosť. 

Benjamín Winkler sa narodil roku 1 H.íô 
' * '" v malej šarišskej obci Nižné Raslavice 

v okrese Bardejov. Stredoškolské štúdiá 
začal v Bardejove, pokračoval v nich 
v Sabinove a v Preš:>ve a dokončil ich 
v Košiciach roku 1854. Vysokoškolské 
štúdiá absolvoval na Banskej a lesníckej 
akadémii v Banskej Štiavnici v rokoch 
1854—1857. Počas štúdií si velmí obrúbil 
mineralógiu a geológiu, ktoré v tom čase 
prednášal jeho predchodca na katedre 
mineralógie, geológie a paleontológie pro
fesor Ján Pettko (1812—1890). Po skon
čení akademických štúdií vyslali B. Win
klera ako banského praktikanta do štát
nych želczorudných baní v Gyalári, kde 
mohol uplatniť vedomosti získané od pro
fesr.ľa Pettka pri štúdiu banskogeologic
kych pomerov gyalárskych železorudných 
ložísk. 

Začiatkom šesťdesiatych rokov sa B. 
Winkler zapojil do veľkolepého prehľad
ného geologického mapovania a výskumu 
úžitkových nerastov bývalej monarchie, 
ktoré v tcm case začali vykonávaf geo
lógovia Ríšskeho geologického ústavu vo 
Viedni. Preto roku 1863 prišiel do Viedne, 
kde ho vymenovali za cisúrskokráľov

ského expektanta v geologickom ústave, Húževnatý B. Winkler sa na tomto pracovisku 
dostal do spoločnosti vynikajúcich viedenských geológov, akým bol F. Hauer (1822—1899), 
M. V. Lipoid (1816—1883), F. Foetterle (1823—1876), D. Štúr (1827—1893), G. Stache 
(1833—1921). F. V. Andrian (1835—1914), K. M. Paul (1838—1900), E. Windakiewicz 
(1826—1876), F. Pošepný (1836—1895) a ďalší. Prednášky týchto geologických osob
ností, ako aj ďalších geológov, najmä V. Haidingera (1795—1871), O. Hingenaua 
(1818—1872). E. Suessa (1831 — 1914), zanechali v mladom B. Winklerovi hlboké dojmy 
a povzbudili ho do ďalšej aktívnej činnosti. Už počas prvého roku svojho pôsobenia 
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vo Viedni robil B. Winkler v laboratóriu rozbor stavebných kameňov a výsledky 
predniesol na odbornom zasadnutí ústavu 1. decembra 1863. V nasledujúcom roku 
ho uviedol do terénu vynikajúci geológ F. Hauer, aby sa oboznámil s vyznačovaním 
geologickej dokumentácie do mapy. Spoločne mapovali geologické pomery v Tríbeči, 
v katastroch obcí Topoľčianky, Jedľové Kostoľany, Zitavany, Brehy a v ďalších ob
ciach na území bývalej Tekovskej župy. Ba vykonal aj samostatný geologický výskum 
územia Nitra — Zitavany a referoval o ňom na odbornom zasadnutí ústavu 1. januára 
1865. Referát uverejnil aj v ročenke ústavu pod názvom Geologische Beschaffenheit 
des Tribecsgebirges im nordwestlichen Ungarn. Na marcovom zasadnutí predniesol 
ďalší referát o ložiskách železných rúd v Gyalári, ktoré spracoval ako banský prak
tikant počas pôsobenia na tomto ložisku. 

V letných mesiacoch roku 1865 pracoval B. Winkler z poverenia ministerstva fi
nancií vo Viedni na výskumoch uhoľných ložísk v Zsilvólgyi. Vo výskume pokra
čoval aj v nasledujúcom roku spolu s Karolom Hofmannom (1839—1891). O výsled
koch týchto výskumov referoval na odbornom zasadnutí Prírodovedeckej spoloč
nosti v Pešti 19. januára 1870 a štúdiu uverejnil v časopise spoločnosti v tom istom 
roku. 

Po rakúskouhorskom vyrovnaní preložili B. Winklera na banský odbor minis
terstva financií do Pešti, kde pôsobil pri ministerskom radcovi Antonovi Péchovi 
(1822—1895) ako čestný ministerský koncipista. Keď bol roku 1869 založený Uhorský 
geologický ústav, menovali B. Winklera na tento ústav za pomocného geológa. Prvý 
riaditeľ ústavu Maximilian Hantken (1821 — 1883) ho poveril výskumom geologických 
pomerov pohorí Vertés a Gerecse na území uhoľných výskytov v okolí Ostrihoma, 
Taty, Csakváru a Tetényu, ktorým mal nadviazať na výskumné práce členov Ríš
skeho geologického ústavu vo Viedni z roku 1865 na žiadosť Ministerstva poľnohos
podárstva, priemyslu a obchodu v Pešti z roku 1869. 

Uznanie, ktoré získal Winkler za svoju viacročnú odbornú činnosť najmä vo Viedni 
od svojich kolegov, dokazuje aj to, že ho zvolili za prvého tajomníka Uhorskej 
geologickej spoločnosti a poverili redakciou prvého ročníka časopisu Fóldlani kózlóny, 
ktorý začala vydávať spoločnosť roku 1871 v Pešti. Winkler redigoval prvých päť 
čísiel od 1. januára do mája 1871. Pretože musel na dlhší čas odcestovať do zahra
ničia, poverila spoločnosť redigovaním ďalších čísiel časopisu tajomníkov Jozefa Ber
nátha a Antona Kochá, ktorí pokračovali vo vytýčenom programe B. Winklera 
uverejnenom v prvom čísle. Už prvý ročník časopisu obohatil B. Winkler vlastnými 
štúdiami o geologickej stavbe pohoria Székesťehervár — Velencze a o baníckych po
meroch na ložisku zlata vo Verespataku, ako aj ďalšími správami pod značkou W. B. 

Svoju redakčnú prácu musel Winkler zanechať, pretože ho uhorská vláda vyslala 
na prípravný kurz do Viedne, lebo ho vybrala ako jediného kandidáta na obsadenie 
katedry mineralógie, geológie a paleontológie na Banskej a lesníckej akadémii 
v Banskej Štiavnici po odchode proťesora Pettka na dôchodok. Pred začiatkom prí
pravného kurzu absolvoval študijnú cestu do Berlína, aby sa zoznámil s modernými 
metódami geologického výskumu a absolvoval prednášky G. Roseho (1798—1873), 
H. E. Beyricha (1815—1896), P. H. Grotha (1843—1927), a tak mohol dôkladne pri
pravený nastúpiť do svojej funkcie v Banskej Štiavnici. 

Keď vyhoveli Pettkovej žiadosti o penzionovanie a 30. augusta 1871 ho uvolnili 
na dôchodok, začal pedagogickú činnosť na katedre B. Winkler. Od 25. októbra pred
nášal, využívajúc pritom všetky svoje schopnosti, pretože pedagogickú činnosť po
kladal za svoju prvoradú a najdôležitejšiu úlohu. Vzťah k mineralógii, geológii 
a paleontológii vštepoval svojim poslucháčom kvalitnými prednáškami a praktickými 
pokynmi na exkurziách v teréne. 

Hneď od začiatku pobytu v Banskej Štiavnici bol Winkler aktívny aj mimo aka
démie. Po založení banskoštiavnickej pobočky Uhorskej geologickej spoločnosti v au
guste 1871 sa 11. marca 1872 zúčastnil na zakladajúcej schôdzke pobočky, na ktorej 
ho zvolili za jej tajomníka. V tejto funkcii pôsobil do 12. februára 1875, keď bol 
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na jeho miesto zvolený Gustáv Liszkay (1843—1889). Hoci bol B. Winkler v Banskej 
Štiavnici čiastočne izolovaný od podnetných vplyvov literárnych centier, usiloval sa 
aj naďalej pokračovať vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti. Na zasadnutí 
banskoštiavnickej pobočky geologickej spoločnosti 16. apríla 1879 podal správu o no
vom neraste urvolgyite (herrengrundite) zo Spanej Doliny a jeho podrobný opis 
uverejnil ešte v tom istom roku. Z poverenia Spoločnosti lekárov a prírodovedcov 
v Banskej Štiavnici mal B. Winkler vypracovať štúdiu o geologických pomeroch 
okolia Banskej Štiavnice do monografie mesta. Ako uvádza I. Vitáliš (1870—1947), 
jeho nástupca na katedre, vo Winklerovom nekrológu, odcudzili mu prioritu objavu 
nového minerálu urvólgyitu a od opisu geologických pomerov okolia Banskej Štiav
nice dobrovoľne odstúpil pod vplyvom velkej autority profesora Jozefa Szabóa 
(1822—1894), ktorý vydal obsiahlu samostatnú geologickú monografiu roku 1891. 

Zdá sa, že táto skutočnosť nezapôsobila na B. Winklera najlepšie a znechutila ho 
v ďalšej vedeckej práci. Od posledného referátu na zasadnutí banskoštiavnickej po' 
bočky geologickej spoločnosti 22. decembra 1830 o novej teórii o vzniku žíl podľa 
poznatkov wúrzburského profesora Sandberga sa B. Winkler na stránkach odborných 
časopisov odmlčal a venoval sa výlučne len práci v akadémií. Roku 1883 bola ešte 
uverejnená správa o jeho výskume geologických pomerov v pohorí Gerecse a Vertés 
z roku 1870, ktorá podľa poznámky redaktora nebola z neznámych príčin uverej
nená skôr. 

Roku 1885 sa ešte B. Winkler zúčastnil so svojimi poslucháčmi na geologickej ex
kurzii do okolia Päfkostolia, aby študovali všeobecné geologické ponurý banského 
okolia Päfkostolia, Szabolcsa a Vanasu. Pri tejto príležitosti navštívil aj Krajinskú 
výstavu v Budapešti. 

Ďalšie pôsobenie B. Winklera v Banskej Štiavnici nie je doteraz dostatočne objas
nené a vyžaduje si hlbšie archívne štúdium, ktoré môže priniesť ďalšie zaujímavé 
poznatky o jeho osobe. O publikačnej činnosti počas jeho pôsobenia v Banskej 
Štiavnici v nekrológu I. Vitáliš píše, že je vraj príkladom ..priemerného osudu od
borného spisovateľa, živoriaceho na vidieku", čo je diskutabilné, pretože jeho kole
govia z akadémie boli v tom období práve publikačné najplodnejší. Veď v Banskej 
Štiavnici vydávali časopis Bányászati és Kohászati lapok, v ktorom uverejňovali aj 
štúdie z geológie a mineralógie. A do toho časopisu mohol prispievať aj B. Winkler. 
Jeho odmlčanie sa v odbornej literatúre muselo mat iné pozadie, nie také, aké 
uvádza Vitáliš. 

Rok 1898 bol pre B. Winklera tragický. Dostal porážku, musel byť penziovaný 
a s chromou nohou bol nútený žiť prevažne len vo svojom byte. Po smrti manželky 
roku 1913 sa jeho zdravotný stav veľmi zhoršil. B. Winkler bol pripútaný na lôžko 
a po dlhých útrapách 10. novembra 1915 zomrel. 

Pamiatka B. Winklera zostáva medzi geológmi stále živá. Minerál urvôlgyit nám 
pripomína jeho meno v mineralógii, kým v geológií sú to práce o Tríbeči a maďar
ských pohoriach Velencze, Vertés a Gerecsi. V ložiskovej geológii zachovávajú jeho 
pamiatku štúdie o železných rudách v Gyalári, uholnej panve v Zsilvôlgyi, ťažbe 
zlatých rúd vo Verespataku a konečne v paleontológii Limnocardium Winkleri, kto
rým ho uctil jeho najchýrnejší poslucháč Július Halaváts. A u svojich poslucháčov 
si získal dobré meno ako ušľachtilý a dobrosrdečný človek. 

Ivan Herčko 
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