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KRONIKA 

Vedecká cesta F. Mohsa na Slovensko začiatkom 19. stor. 
87 

*%&■■ 

Vo vývoji mineralógie na Slovensku v minulosti zohrala veľmi dôležitú úlohu 
Banská Štiavnica. Od založenia Banskej akadémie tu vládol čulý vedecký ruch 
a život, ktorý v druhej polovici 18. a v 19. stor. udával aj tempo vedeckého výskumu 
v oblasti mineralógie na území dnešného Slovenska. Vďaka niektorým profesorom 
i absolventom akadémie a ich vedeckému styku s významnými vedeckými centrami 
a osobnosťami v celej Európe sa začala dostávať mineralógia aj u nás na vedeckú 
úroveň. Po období intenzívneho mineralogického výskumu od založenia akadémie, 
ktorého výsledkom boli diela profesora G. A. Scopoliho Základy praktickej a syste-
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matickej mineralógie (1772) I'1 a Kryštalografia Uhorska (1776) I2) a práce I. Borna, 
vydávanej vo forme listov pod názvom Listy o mineralogických pomeroch na ceste 
cez Temešvár, Banát, Sedmohradsko, horné a dolné Uhorsko (1774) t3), nastala 
na obdobie dvoch desaťročí dočasná stagnácia mineralogických výskumov. V ostat
nom desaťročí 18. stor. sa odbornej verejnosti dostala do rúk práca bratislavského 
rodáka J. E. Fichtela Mineralogické pozorovania Karpát (1791) ť'!. O tri roky neskôr, 
v lete 1794, podnikol výskumnú mineralogickú cestu na Slovensko nórsky geológ 
J. Esmark, podnikol výskumnú mineralogickú cestu na Slovensko nórsky geológ 
skumov zhrnul v diele Krátky opis mineralogickej cesty cez Uhorsko, Sedmohrad
sko a Banát (1798) í5 l 

Tretie významné obdobie vedeckého výskumu minerálov na Slovensku sa začalo 
v dvadsiatych rokoch 19. stor. zásluhou absolventa Banskej akadémie a bansko
štiavnického rodáka Jozefa Jónása'1'!. V čase, keď Jónás intenzívne skúmal m i n e 
rály nielen v Banskej Štiavnici a na okolí, ale aj v spišských banských mestách, 
zavítal na Slovensko, a predovšetkým do Banskej Štiavnice aj autor známej Mohso
vej stupnice tvrdosti minerálov, vynikajúci mineralóg Friedrich Mohs (1773—1839)!'J. 
Dozvedáme sa to z dekrétu Miestodržiteľskej kráľovskej rady v Budíne zo 6. au
gusta 1811, ktorým nariaďuje Hlavnému komornogrófskemu úradu v Banskej Št iav
nici, aby bol nápomocný všade v obvode svojej pôsobnosti mineralógovi Mohsovi!8!. 
F. Mohs bol poverený pre svoje „zvláštne znalosti a vlastnosti" precestovať K a r 
paty, aby objavil rozličné kovy, predovšetkým bohatú železnú rudu. Miestodržitelská 
kráľovská rada ďalej žiadala, aby boli Mohsovi k dispozícii všetci komorskí a b a n 
skí úradníci, a mená tých, ktorí sa zvlášť vyznamenajú pri jeho práci, mali sa 
oznámiť na najvyššie miesta. O ceste Mohsa, ktorý mal povolenie pôsobiť v K a r 
patoch, upovedomil Hlavný komornogrófsky úrad Banskú komoru v Banskej Bystrici 
prípisom z 21. augusta!9!. 19. septembra dostal nariadenie aj z Dvorskej komory p r e 
baníctvo a mincovníctvo vo Viedni, aby podporoval skúseného geognosta F. Mohsa 
pri jeho ceste po Karpatoch, pretože tu Mohs plní dôležité poslanie, ktorého cieľom 
je rozšírenie geognostických poznatkov o celej monarchii!10]. Konkrétne o tom, že 
Mohs robil výskumy aj v okolí Banskej Štiavnice, môžeme usudzovať na základe 
nariadenia Hlavného komornogrófskeho úradu správe komorského panstva Revište, 
ktorý ju žiada, aby všemožne podporovala mineralóga Mohsa pri jeho výskumoch!"1. 

Toľko sa teda dozvedáme zo zachovaného spisovného materiálu v Ústrednom 
banskom archíve v Banskej Štiavnici o Mohsovej ceste na Slovensko. Škoda, že sa 
v spisovnom materiáli neuvádza, kto bol poverený sprevádzať Mohsa na jeho vý
skumných cestách. Je pravdepodobné, že sa Mohs v Banskej Štiavnici stretol aj 
s Jonášom a možno aj s banskobystrickým učiteľom, vtedy už známym mineralógom 
K. A. Zipserom!12!, ktorí mu mohli poskytnúť mnoho zaujímavých informácií. Nič 
bližšieho nie je známe ani o tom, kde všade Mohs na Slovensku bol a sfáral. Do
teraz sa nepodarilo zistiť, či Mohs zo svojej cesty niekde uverejnil správu, ktorá by 
nám jeho vedeckú cestu po Slovensku mohla ozrejmiť. 

O rok neskôr prišiel Mohs znovu na Slovensko. Vyplýva to z toho, že Hlavný 
komornogrófsky úrad v Banskej Štiavnici dostal 3. augusta 1812 správu o tom, že 
Mohs má opísať pohoria v obvode Banskej komory v Banskej Bystrici!13!. V tom 
čase bol Mohs profesorom mineralógie na Joanneu v Grazi, kde bol vo veľmi úzkom 
styku s lekárom a mineralógom Matejom Ankeromf11!, ktorý sa roku 1818 po od
chode Mohsa na Banskú akadémiu do Freibergu stal jeho nástupcom na katedre. 
Nie je preto vylúčené, že Mohs absolvoval svoju výskumnú cestu do Uhorska aj 
s Ankerom, prípadne ho o svojej ceste podrobne informoval. S Ankerom bol zasa 
v styku Jónás, ktorý mu v auguste 1812 posielal minerály z Banskej Štiavnice! 15J 
To nasvedčuje tomu, že Jónás sa s Ankerom niekde osobne spoznali, alebo mu zá
sielku minerálov sprostredkoval Mohs, takže určité súvislosti môžeme hľadať aj 
v prácach M. Ankera. 

Pre zaujímavosť sme prelistovali aj Zipserovu mineralogickú topografickú prí 
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rúčku, kde sa Zipser vo svojich i Jónásových poznámkach odvoláva na práce Mohsa 
pri opise minerálov z Banskej Štiavnice, Kremnice, Cervenice, Prešova, Smolníka, 
Malužinej a Revúcej l l,;I. Samozrejme, to nemusí znamenať, že Mohs všetky tieto 
lokality navštívil. 

Je predpoklad, že bližšie súvislosti s návštevou F. Mohsa na Slovensku, ako aj 
o jeho osobných stykoch nielen s Jonášom a Zipserom, ale tiež s vtedajšími profe
sormi F. X. Reichetzerom, M. Patzierom a M. Hôringom, ktorí prednášali minera
lógiu na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici, sa podarí objasniť po preštudovaní 
pozostalosti K. A. Zipsera a ďalším archívnym a literárnym výskumom. 

Poznámky 

t1] S c o p o l i G. A.: Principia Mineralogiae systematicae et Practicae. Praha 1772. 
t2) S c o p o l i G. A.: Crystallographia Hungarica. Praha 1776. 
PI F e r b e r J. J.: Hernn Ignatz Edlen v. Born Briefe uber mineralogische 

Gegenstände auf seiner Reise durch das TemesvarerBanat, Siebenburgen, Nie
der — Hungarn an den Herausgeber. Frankfurt a Lipsko 1774. 

ľ1! F i c h t e l J. E.: Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen, Wien 1791. 
ľ'l E s m a r k E. J.: Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise durch 

Ungarn, Siebenburgen und das Banat. Freiberg 1798. 
í6! Jozef J ó n a s (1787—1821), rodák z Banskej Štiavnice, absolvoval v rokoch 

1805—1807 Banskú akadémiu v rodnom meste. 
H Friedrich M o h s (1773—1839) sa narodil 29. januára 1773 v Gernrode na Harzí 

v Nemecku. Zaoberal sa mineralógiou, kryštalografiou a praktickou montanis
tikou. Od roku 1812 pôsobil ako profesor mineralógie na Joanneu v Grazi, potom 
od roku 1818 na Banskej akadémii vo Freibergu a napokon od roku 1826 na uni
verzite vo Viedni, kde pôsobil do roku 1835. Po vymenovaní za banského radcu 
erárnej banskej správy vykonával inšpekčné cesty na banských závodoch v bý
valej monarchii. Svoje bohaté poznatky v týchto odboroch spracoval Mohs aj 
v početných dielach, z ktorých sú najdôležitejšie obsiahle dvojzväzkové diela 
Grundriss der Mineralógie (1822—1824), Leichtfassliche Aufangsgrúnde der Na
turgeschichte des Mineralreichs (1832—1838), Die estern Begriffe der Mineralógie 
und Geognosie fur Bergleute (1842) a jednozväzkové dielo Ober die Krystall
systematic (1823). Mohs zomrel 29. augusta 1839 v Agorde v Tirolskú. 

í8! Ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ďalej len ÚBA), fond HKG č. sp. 
4789/1811 zo 6. augusta 1811. 

["J OBA, fond Banská komora v Banskej Bystrici (ďalej len BKB), č. sp. 2952/1811 
z 21. 8. 1811. 

i'1"] ÚBA, fond HKG, č. sp. 5619/1811 z 19. 9. 1811. 
['■'] ÚBA, fond Komorské panstvo Revište, i. č. 201, č. sp. 135,1811. 
t12) Kristián Andrej Z i p s e r (1783—1864) sa narodil 25. novembra 1783 v Rábe 

v Maďarsku. 
[)3J ÚBA, fond BKB, č. sp. 2351 1812 z 3. 8. 1812. 
C'] Matej A n k e r (1771—1843) sa narodil 6. mája 1771 v Grazi, kde aj 3. apríla 1843 

zomrel. Ako lekár mal mimoriadny vzťah aj k mineralógii a v jeho štúdiách 
mu mimoriadne pomohlo usporiadanie mineralogickej zbierky c. k. lýcea v Grazi. 
Najväčší vplyv na Ankera mala jeho známosť s profesorom na Joanneu F. Moh
som, ktorého mineralogický systém obhajoval Anker s najväčším oduševnením. 
Keď roku 1818 povolali Mohsa na Banskú akadémiu do Freibergu, nastúpil Anker 
na jeho miesto. Okrem svojej pedagogickej práce spracoval Anker aj minera
logickú zbierku obsahujúcu okolo 8000 kusov. Z tejto zbierky zostavil 7zväz
kový katalóg a je pravdepodobné, že v ňom opísal aj zbierky, ktoré doniesol 
Mohs zo svojej cesty po Karpatoch. 

[|:'l ÚBA, fond HKG, č. sp. 5607 1812 zo 16. 8. 1812. 
[|r,l Z i p s e r K. A., 1. c, s. 365, 197, 52, 74, 382, 236, 283, 307. 

Ivan Herčko 
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