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K R O N I K A 

Seminár k dej inám geologických vied na Slovensku 

Slovenské banské múzeum v Banskej 
Štiavnici a Slovenská spoločnosť pre de
jiny vied a techniky usporiadali 22. no
vembra 1979 už tretí seminár k deji
nám geologických vied na Slovensku. 
Bol venovaný 140. výročiu narodenia 
a 60. výročiu smrti prvého uhorského 
banského geológa Alexandra Gesella 
(1839—1919). 

V úvodnej prednáške zhodnotil 
I. H e r č k o vedeckú činnosť Alexan
dra Gesella, rodáka z Bratislavy, ktorý 
zohral vo vývoji geologických výskumov 
v bývalom Uhorsku významnú úlohu. 
Gesell bol po zriadení banského oddele
nia na ministerstve financií v Pešti roku 
1871 vymenovaný za banského geológa 
pre obvody banských riaditeľstiev 
v Marmaroši a Baia Mare. Od roku 1880 
pracoval veľmi intenzívne na geologic
kom mapovaní v banskoštiavnickom 
rudnom revíre. Neskôr študoval geolo
gické pomery okolia Kremnice, Dobšinej, 
opálových baní v Cervenici a v baniach 
na antimónovú rudu v Ľubeli. Študoval 
aj výskyty hnedého uhlia a rašeliny na 
Orave a geologické pomery okolia zato
pených baní v Solivare pri Prešove. 

J. Jancsy sa v prednáške zaoberal 
opisom banskoštiavnických rudných žíl 
v správe substitučného banského správ
cu na Vindšachte Jozefa Martinesa. Išlo 
o rozsiahlu archívnu správu napísanú 
v druhom desaťročí 19. storočia pod ná
zvom Prehľadný opis baníctva štôlne 
Horná Bíber. Táto po nemecky napísaná 
správa v rozsahu 250 rukopisných strán 
podáva prehľadný obraz štiavnického 
baníctva spred 160 rokov. Obsahom 
prednášky J. Jancsyho bola stať tejto 
správy zaoberajúca sa opisom hlavných 
banskoštiavnických rudných žíl. Marli
nes ich opisoval podľa istého systému. 

postupujúc od západného okraja rudné
ho revíru na východ. Pri opise žíl uvá
dzal najprv ich charakteristické znaky, 
ako je smer. úklon, žilná výplň, najdô
ležitejšie rudné minerály a horniny, 
ktorými sa žily tiahnú. Takto opísal žilu 
Terézia, Bíber, Wolf, Spitaler, Grafi, Ján, 
Stefan a napokon najvýchodnejšiu žilu 
Gruner. 

Ďalšiemu geognostickému opisu ban
skoštiavnického rudného revíru, vypra
covanému Adolfom Dávidom roku 1829, 
sa v prednáške venoval J. Gindl. V úvo
de poukázal na vývoj banskoštiavnickej 
banskej akadémie z hľadiska výučby, 
propagovania nových vedeckých výsled
kov a praktickej výchovy poslucháčov, 
o štúdiu Poliakov na tejto škole, medzi 
ktorých patril aj A. David, a zhodnotil 
geognostické práce vykonané v štiavnic
kom rudnom revíre pred príchodom 
A. Dávida do Banskej Štiavnice. V dru
hej časti zhodnotil diplomovú prácu Dá
vida Geognostický opis okolia Banskej 
Štiavnice, ktorá sa v súčasnosti na na
šom území zachovala len vo fotokópii 
v Slovenskom banskom múzeu v Ban
skej Štiavnici. Dávidovu prácu veľmi 
kladne hodnotili recenzenti aj profesori 
banskej akadémie J. N. Lang von 
Hanstadt a A. Wehrle. 

Podrobné zhodnotenie geologického 
mapovania geológov Ríšskeho geologic
kého ústavu na Slovensku urobil 
v prednáške Š. Buzalka. Geologický vý
skum na potreby štátu a vydávania geo
logických máp najmä pre potreby ná
rodného hospodárstva boli jednou z hlav
ných úloh Ríšskeho geologického ústavu, 
založeného v roku 1849. Geologický vý
skum, ktorý sa robil veľmi systematicky 
počas viacerých rokov, vyvrcholil na 
Slovensku v rokoch 1864—1865. Zúčast
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ňovali sa na ňom geológovia F. Foetterle, 
D. Štúr, F. Hauer, F. Andrian, H. Wolf,' 
F. Stache, F. Babánek, F. Pošepný, 
J. Čermák, K. Paul, M. V. Lipoid, E. Win
dakiewicz a i. Prednáška priniesla veľa 
faktografického materiálu o mapovacích 
prácach, ktoré slúžili ako základ ďal
šieho geologického mapovania na Slo
vensku. 

Niektoré kapitoly z dejín geologických 
a mineralogických výskumov v Malých 
Karpatoch priblížil vo svojej prednáške 
Ľ. Ivan. Zhodnotil staršie bádania, o kto
ré sa zaslúžil J. Fichtel, F. S. Beudant, 
K. Lill von Lilienbach, A. Boué a i. 
V druhej polovici 19. stor. sa na geolo
gickom výskume Malých Karpát zúčast
nili hlavne členovia Lekárskoprírodo
vedného spolku v Bratislave, najmä jej 
agilný člen J. A. Kornhuber, ďalej 
L. Holuby, J. Pántoček a i. Základné 
geologické mapovanie okrem J. A. Korn
hubera vykonával aj profesor bansko
štiavnickej Banskej akadémie J. Pettko 
a pracovníci Ríšskeho geologického 
ústavu vo Viedni. 

V poslednej prednáške seminára sa 
J. Jahn zaoberal hlavnými historickými 

etapami mineralogických výskumov 
v Tríbeči do roku 1975. Poukázal na 
najstaršie mineralogické výskumy od 
14. stor. Z toho obdobia je doložená ťaž
ba zlata v okolí Zlatna, Zlatých Mora
viec, Topoľčianok a na ďalších miestach. 
Ďalej sa zaoberal mineralogickými vý
skumami v 16. a 17. stor. súvisiacich 
s vyhľadávaním kremeňa ako suroviny 
na výrobu skla. Intenzívnejšie výskumy 
v tejto oblasti súviseli s mapovacími 
prácami geológov Ríšskeho geologického 
ústavu vo Viedni. Podrobnejšie zhodnotil 
aj výskumy po vzniku republiky a oso
bitne upozornil na objavenie prvej čes
koslovenskej lokality s výskytom lazulitu 
roku 1936. 

Podľa prednášok seminára možno 
konštatovať, že sa geologické vedné dis
ciplíny na Slovensku v priebehu ostat
ných dvoch storočí rozvíjali veľmi in
tenzívne. Zásluhou niekoľkých generácií 
geológov a banských inžinierov sa do
spelo k mnohým cenným geologickým 
a mineralogickým poznatkom, na kto
rých budujú súčasní geológovia. 

Ivan Herčko 
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