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Előszó
A Miskolci Egyetem ásványgyűjteménye a jogelőd, az 1735-ben Selmecbányán (Schemnitz,
Banská Štiavnica) alapított Bányászati-Kohászati Iskola (Bergschule), majd az 1770-ig kialakított Cs. Kir. Bányászati-Kohászati Akadémia
(Bergakademie) gyűjteményéig vezethető vis�sza. Ennél fogva a világ egyik legkorábbi, felsőfokú oktatás céljaira létrehozott földtudományi
gyűjteménye. Az intézmény a Habsburg Birodalom legnagyobb ilyen jellegű felsőfokú iskolája volt, melyben 1867-ig német, utána magyar
nyelven oktattak. 1918-ban az intézmény Sopronba, 1949–1959 között pedig Miskolcra költözött. A gyűjtemény jelenleg döntően a Műszaki
Földtudományi Kar oktatását szolgálja, de bizonyos stúdiumokban a Műszaki Anyagtudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar hallgatói
is látogatják. A kollekció anyagából számos tematikus kiállítás készült, a legnagyobbak az Ásványtani-Földtani Intézetben tekinthetők meg.
A modellváltó és megújuló Miskolci Egyetem
számára példaértékű a méltán világhírű ásványgyűjtemény története Selmecbányától egészen

napjainkig. Ez az ásványgyűjtemény szimbolizálja mindazt, amit a Miskolci Egyetem napjainkban
is képvisel. Tradíció és innováció. Ezek a Miskolci Egyetem számára oly fontos kifejezések végig
kísérték az ásványgyűjteményünk több százéves
történetét is. E kiemelkedő színvonalú kiadvány
fantasztikus illusztrációk segítségével bemutatja,
hogyan sikerült a klasszikus értékeket képviselő
egyetemi ásványgyűjteménynek alkalmazkodnia
és megújulnia az adott kor követelményeihez igazodva, hogy érdemben szolgálni tudja az oktatás
és a kutatás szereplőit, valamint élményt nyújtson az idelátogatóknak. Számos kiváló profes�szor kolléga munkájának eredményeként sikerült
mindig túlélnie az ásványgyűjteménynek a történelem viharait, hogy jelenleg is betölthesse minden funkcióját 21. századi módon.
Miskolc-Egyetemváros, 2021. május 10.
Jó szerencsét!
Prof. Dr. Horváth Zita
rektor

Elbait (dinnyeturmalin), Madagaszkár. A példány
mérete: 1,2 cm
Elbaite (watermelone tourmaline), Madagascar.
Size of the specimen: 1.2 cm
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Foreword
The mineral collection of the University of Mis
kolc can be traced back to the collection of
its predecessors, the Mining and Metallurgy
School (Bergschule) founded in 1735, and later
the Imperial and Royal Academy of Mining and
Metallurgy (Bergakademie) from 1770 in Banská
Štiavnica (Schemnitz, Selmecbánya). Therefore,
it is one of the earliest earth science collections created for higher education purposes in
the world. The institution was the largest higher
education institution of its kind in the Habsburg
Empire, where the language of instruction was
German until 1867, and then Hungarian. In 1918
the institution moved to Sopron, and between
1949 and 1959 to Miskolc. The collection is currently mainly used for educational purposes at
the Faculty of Earth Science and Engineering,
but in some programmes it is also visited by
students of the Faculty of Materials Science
and Engineering and the Faculty of Arts. Numerous thematic exhibitions have been made
from the material of the collection, the largest
of which can be viewed at the Institute of Mineralogy and Geology.

The history of the justly world famous mineral
collection from Banská Štiavnica to the present
day is exemplary for the model-changing and renewing University of Miskolc. This mineral collection
symbolizes all that the University of Miskolc still
represents today. Tradition and innovation. These
terms, so important to the University of Miskolc,
have accompanied the centuries-old history of our
mineral collection. With the help of fantastic illustrations, this high-quality publication shows how
the university’s mineral collection, which represents
classical values, has managed to adapt and renew
to the requirements of the given times so that it
can serve the actors of education and research
and provide an experience for visitors. As a result of
the work of several excellent professor colleagues,
the mineral collection has always managed to survive the storms of history so that it can still perform all its functions in the 21st century.
Miskolc-Egyetemváros, 10 May 2021
Good luck!
Prof. Zita Horváth
Rector

Rodokrozit, N’ Chwaning-bánya, Kuruman, DélAfrikai Köztársaság. A példány mérete: 3 cm
Rhodochrosite, N’ Chwaning Mine, Kuruman, Republic
of South Africa. Size of the specimen: 3 cm
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A Miskolci Egyetem ásványgyűjteménye
avagy Selmecbányától Miskolcig
Bevezetés
Az Ásvány- és Kőzettani Tanszék gyűjteményeinek eredete az 1735-ben Selmecbányán∗
(Schemnitz, Banská Štiavnica) alapított Bányászati Iskola (Bergschule), majd később Bányászati
Akadémia (Bergakademie) gyűjteményéig vezethető vissza, és története ugyanolyan változatos,
mint magáé az alma materé. Ennél fogva a világ
egyik legkorábbi, felsőfokú oktatás céljaira létrehozott földtudományi gyűjteménye. Az intézmény
a Habsburg Birodalom legnagyobb ilyen jellegű iskolája volt, melyben 1867-ig német, utána magyar
nyelven oktattak. Az intézmény ásvány- és földtani kollekciója – a történelem alakulásából adódóan – a bánya- és kohómérnökképzés helyszíneit
követve először (1918-ban) Selmecbányáról Sopronba, majd onnan (1951-ben és 1959-ben) Miskolcra költözött. Az oktatást segítő ásvány- és

földtudományi gyűjtemények virágkora Selmecbányán Alois Wehrle tanársága idején (1820–1835
között) kezdődött, Pettkó János idején (1843–1871
között) folytatódott és Winkler Benő alatt (1871–
1899 között) csúcsosodott ki. Az ásványgyűjtemény vonatkozásában ékesen bizonyítják ezt az
1886-ban megkezdett leltárkönyv tételei, melyeket 1899-ig egészítettek ki friss szerzeményekkel. Ennek alapján 1899-ben 5747 tételből állt az
ásványgyűjtemény. A Selmecbányáról Sopronba, illetve a Sopronból Miskolcra költözködések
azonban erősen megviselték a kollekciót. A számítógépes leltár alapján az ásványgyűjtemény
ma 7500 tételből áll, ebből mintegy 1500 példány képviselheti a selmecbányai periódust. Mintegy 1300 példány van kiállítva a 2002-ben rendezett rendszertani és terminológiai kiállításokban a
tanszék folyosóján. A tanszéki előcsarnokban állnak a szintén oktatási célokat szolgáló kőzetrend-

Az Ásvány- és Kőzettani Tanszék folyosóján lévő rendszertani kiállítás. Fotó: Kupi László
The systematic exhibition in the corridor of the Department of Mineralogy and Petrology. Photo: László Kupi
∗ A továbbiakban magyar helyneveket használunk, az ennek megfelelő német és ma hivatalos helyneveket
a helynévmutatóban lehet megtalálni.
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Mineral Collection of the University of Miskolc
or from Banská Štiavnica to Miskolc
Introduction
The origins of the collections of the Department of Mineralogy and Petrology goes back
to the collection of the Bergschule (founded in 1735) and later to the Bergakademie in
Banská Štiavnica∗ (Schemnitz, Selmecbánya),
and its history is as varied as that of the alma
mater itself. It is therefore one of the earliest
earth science collections for higher education purposes in the world. The institution was
the largest school of its kind in the Habsburg
Empire, where the language of education was
German until 1867, and then Hungarian. Due
to the development of historical events the
mineral and geological collection of the institution moved first from Banská Štiavnica to
Sopron (in 1918) and then to Miskolc (in 1951
and 1959), following the move of the campus
of mining and metallurgical engineering education. The heyday of educational mineral and
geological collections in Banská Štiavnica began during the professorship of Alois Wehrle
(1820–1835), continued during the professorship of János Pettkó (1843–1871) and culminated under the professorship of Benő Wink
ler (1871–1899). With regard to the mineral
collection, this is amply demonstrated by the
items in the surviving inventory book begun
in 1886, which were supplemented until 1899
with fresh acquisitions. According to this inventory, in 1899 the mineral collection consisted of 5,747 items. However, moving from
Banská Štiavnica to Sopron and then to Mis
kolc took a toll on the collection. According to the digital inventory, the mineral collection today consists of 7,500 items, about
1,500 items of which may represent the Banská Štiavnica period. About 1,300 items are
displayed in the systematic and terminological exhibitions set up in 2002 in the corridor
of the department. The systematic petrology
and other exhibitions for educational purpos-

Egy vitrin régi ásványokkal a Selmeci
Műemlékkönyvtár kiállításán (Miskolci Egyetem),
háttérben az 1860 körüli állapotnak megfelelően
elrendezett könyvtárral. Fotó: Kupi László
A showcase with old specimens exhibited in the
Selmec Museum Library, University of Miskolc,
which is arranged according to its state around
1860. Photo: László Kupi

es are displayed in the hallway of the department. It is worth noting that in 2002 the Ministry of National Cultural Heritage declared
the mineral collection protected mainly due
to its historical values. Since 2005, the most
valuable items of the collection from Banská
Štiavnica (including numerous valuable gold
and silver minerals) have been displayed in a

∗ In the following, the current official locality names will be used, the corresponding German and Hungarian names can be found in the index of locality names.
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szertani és egyéb tematikus kiállítások. Érdemes
megjegyezni, hogy 2002-ben a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma – döntően történeti értekei alapján – védetté nyilvánította az ásványgyűjteményt. 2005 tavaszán a gyűjtemény legértékesebb selmecbányai eredetű példányai (közöttük
számos értékes arany- és ezüstásvány) a Miskolci Egyetem Selmeci Műemlékkönyvtárában nyertek állandó bemutatási lehetőséget, azon könyvek között, melyekkel hasonló sorsban osztoztak.

Gyűjteménytörténet
Selmecbányai periódus
A 18. század ipari forradalma szükségessé tette a
bányászat-kohászat fejlesztését, különösen olyan
országokban, ahol jelentős bányászati és kohászati tevékenység folyt. Mivel a bányászat-kohászat a nemzetgazdaság fontos alapja volt a Habsburg Birodalomban, létfontosságú volt, hogy jó
szakembereket képezzenek. Az 1735-ben emiatt
Selmecbányán az uralkodó, III. Károly által létrehozott Bányászati Iskola (Bergschule) alapító iratához kapcsolódó tantervi utasításban (Instruction) részletesen szabályozták az oktatás módját
és tartalmát. Ebben többek között az alábbi olvasható: (a tanulóknak szükséges) „a különféle
érc- és kőzettípusok fölismerését és elkülönítését jól megtanulni”. Ehhez nyilvánvalóan valamilyen gyakorló ásvány- és kőzetgyűjteményre
volt szükség. Ilyen módon az oktatási célokra kialakított gyűjtemények eredete 1735-ig vezethető vissza. A Habsburg Birodalom bánya- és kohóügyeinek irányítói tisztában voltak vele, hogy a
montanisztikai ismeretek magasabb szintre emelése elengedhetetlen az olyan fontos kérdések
megoldásában, mint például az alacsony fémtartalmú, és bonyolultabb összetételű ércek olvasztási módszereinek fejlesztése.
A teljes kohászati vertikumot tehát tudományos alapokra kellett helyezni, kémiai és ásványtani alapismeretekre is építve. Emiatt 1763-ban
új típusú intézmény kezdte meg a működését. A
következő években fokozatosan bővített felsőoktatási intézmény 1770-re épült ki teljesen, ekkor
tértek át a hároméves képzési rendszerre. Mária
Terézia, a Habsburg Birodalom uralkodója akadémiai rangra emelte az intézményt, neve ettől
kezdve: Cs. Kir. Bányászati Akadémia (K. K. Bergakademie). Az 1770-ben akadémiai rangra emelt
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felsőoktatási intézmény felépítését terjedelmes
rendelkezésben (Systema Academiae Montanisticae) részletezték. Az új tanterv szerint a második évben oktattak mineralógiát és metallurgiát,
mint a bányászati tudományok nélkülözhetetlen
alapjait. A Systema ezzel kapcsolatban ezt írja: „A
második iskolai évnek a célja, hogy a praktikánsok
(tanulók) fel tudják ismerni alkotórészeik alapján a
földek és kövek, a sók és kenek [azaz éghető ásványok], az összes fém és félfém, valamint az ásványok minden fajtáját”…. (a tanárnak): „ismertetni kell a földek és kövek, sók és kenek, az összes
fém, valamint a sokféle alkotóelemből fölépülő
ásványok és fosszíliák különféle fajtáit.” …. „hogy
a praktikánsokat tökéletesen meg lehessen tanítani a különböző ércek és ásványok ismeretére, a
metallurgia professzorának egy, mindenféle belés külföldi ércet, ásványt és fosszíliát tartalmazó
gyűjtemény bocsáttassék rendelkezésére, amelyet neki szisztematikusan 1. a földekre; 2. a sókra;
3. az éghető ásványokra, majd végül 4. fémekre
és kövekre kell felosztania és a praktikánsoknak
meghatározott időkben darabonként megmagyaráznia”. Ezen elvárásoknak megfelelően újfent lennie kellett oktatási célokból ásvány- és
kőzetgyűjteménynek. Az első időszakban (1764ig) a diákok alapvetően a Főkamaragrófi Hivatal
gyűjteményét használták az oktatásban. Az oktatást ez évtől már nem bányatisztek, hanem külön
kinevezett professzorok végezték, akiknek tanszéket szerveztek. Az intézmény első tanszékének (Ásványtan-Kémia-Kohászat) élére 1763-ban
meghívott, németalföldi származású, de Bécsben élő vegyész és botanikus, Nikolaus Joseph
Jacquin az oktatás megkezdését megelőzően
egy teljes éven át tevékenykedett a kémiai laboratórium és az ásványgyűjtemény kialakításán. A
selmecbányai akadémia oktatásának újszerűsége abban rejlett, hogy az elméleti ismereteket a
kémiai laboratóriumban kísérletekkel, az ércek
és ásványok megismerését gyűjteményi példányokkal gyakorlatokon, illetve terepi megfigyelésekkel (hányókon, bányabeli feltárásokban) egészítették ki. Az elméleti felkészítéshez szorosan
kapcsolódó kísérleti munka rendszeres laboratóriumi gyakorlatok formájában történő alkalmazása világszinten újdonságot hozott. Ez korának egyedi oktatási rendszere volt. Az akadémia
jó hírét tehát a gyakorlattal való szoros kapcsolatnak, a professzorok kiemelkedő kutatómunkájának és a kémiai laboratóriumi gyakorlatok-

permanent exhibition in the Selmec Museum
Library of the University of Miskolc, together
with the books with which they shared a similar fate.

The history of the collection
The Banská Štiavnica period
The industrial revolution of the 18th century
necessitated the development of mining and
metallurgy, especially in countries where significant mining and metallurgy activities took
place. As mining and metallurgy was an important foundation of the national economy in the
Habsburg Empire, it was vital to train good mining and metallurgy professionals. In 1735, for
this reason, the curriculum instruction (Instruction) related to the founding document of the
Bergschule in Banská Štiavnica established by

King Charles III regulated the method and content of education in detail. Among other things it
says (students need to) “learn well to recognize
and separate different types of ores and rocks”.
This obviously required some sort of mineral
and rock collection for practice. The origins of
collections designed for educational purposes
thus can be traced back to 1735.
The leaders of mining and metallurgy affairs
of the Habsburg Empire were aware that raising
metallurgical knowledge to a higher level was
essential to address important issues such as
the development of smelting methods for lowgrade and more complex ores. Therefore, the
entire metallurgical education had to be placed
on a scientific basis comprising of basic chemical and mineralogical knowledge as well. So, in
1763 a new type of institution began to operate.
In the following years, the higher education in-

Kalcit kvarcon, Selmecbánya, Szlovákia. A példány mérete: 12 cm
Calcite on quartz, Banská Štiavnica, Slovakia. Size of the specimen: 12 cm
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nak köszönhette. De a sikeres oktatómunkához
jó ásványtani gyűjteményre is szükség volt. Ismerjük az Udvari Kamara (Hofkammer) egy leiratát 1763 októberéből, mely arról rendelkezik,
hogy hazai és külföldi példányokból gyűjtemény
állíttasson össze olyan módon, hogy a levelezési
és beszerzési költségeket a kincstár fogja viselni.
Tény, hogy 1764 őszétől már egy Jacquin által alapított, különálló gyűjtemény állt a diákok rendelkezésére. A korabeli levelezések szerint Jacquin
mind gyűjtésekkel, mind cserével és vásárlással
bővítette a gyűjteményt. A kollekció, miként a kémiai laboratóriumok a Krecsmáry-házban nyertek elhelyezést. Jacquin több alkalommal állított
össze privát gyűjteményt is, az elsőt éppen Selmecbányán. Magángyűjteményének példányai jelenleg a Bécsi Egyetemen és a bécsi Természettudományi Múzeumban találhatók.
Jacquin Bécsbe távoztával 1769-ben a dél-tiroli (cavalesei) születésű Giovanni Antonio Scopoli, korának hírneves tudósa (botanikus, mineralógus, kémikus) lett a tanszék vezetője. Scopoli
a Belházy-féle épületben folytatta a Jacquin által elkezdett elméleti és gyakorlati oktatást. Felsőbb utasításra meghatározták számára, hogy
a kémiai kurzusnak az a fő célja, hogy a hallgatók megismerjék az összes földek, kövek, éghetők, fémek és félfémek, valamint egyéb ásványok
kémiai összetételét. Egy nagy kemencében például meg kellett tudniuk határozni, hogyan lehet költséghatékony módon előállítani belőlük
bizonyos termékeket. Mivel Scopoli a kémiai és
kohászati ismeretek mellett több ásványtani ismeretet nyújtott a hallgatóknak, már érkezésének évében azt panaszolta, hogy a tanintézetnek
nincs „hivatalos” gyűjteménye, így kénytelen a
saját kollekcióját a tanítás céljaira használni. Tudunk például arról, hogy több alkalommal kérte feletteseit, hogy a gyűjtés kapcsán felmerült
költségeit térítsék meg. Egy 1770. áprilisi jelentésében viszont azt írja, hogy a tanulóknak minden
egyes ércet és kövületet bemutatott a gyűjteményben. Sőt, minden hallgató köteles volt saját maga számára egy kis gyűjteményt készíteni
és azt bemutatni. Az Udvari Kamara 1771. január
12-én kelt rendeletében utasítja a Főkamaragrófi Hivatalt, hogy az akadémia számára egy külön ásványgyűjteményt hozzon létre: „a Selmecen legmagasabb rendeletre újonnan felállított
Bányaiskola, valamint a helybéli [ti. bécsi] Savoyai
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Nikolaus Joseph Jacquin (1727–1818)

Akantit és termésezüst, Selmecbánya, Szlovákia.
A példány mérete: 12 cm
Acanthite and native silver, Banská Štiavnica,
Slovakia. Size of the specimen: 12 cm

stitution gradually expanded and finally, in 1770,
a three-year training system was introduced.
The ruler of the Habsburg Empire, Maria Theresa elevated the institution to academy status,
thereafter named Imperial and Royal Academy of Mining (K. K. Bergakademie). The structure of the higher education institution was laid
down in a detailed provision (Systema Academiae Montanisticae). According to the new curriculum, mineralogy and metallurgy were taught in
the second year as an indispensable foundation
of mining sciences. In this regard, the Systema
says “The purpose of the second school year is
to enable trainees (Praktikanten) to recognize all
kinds of soils and stones, salts and sulphurs [i.e.
inflammable minerals] all metals and semi-metals, and minerals based on their constituents”….
(the teacher shall) ”describe the different types
of soils and stones, salts and sulphurs, all metals, and minerals and fossils made up of many
different constituents.” …. “so that trainees can
be perfectly taught to know the various ores
and minerals, the professor of metallurgy shall
be provided with a collection of all kinds of domestic and foreign ores, minerals and fossils,
which he shall systematically classify as (1) soils,
(2) salts, (3) combustible minerals and finally (4)
metals and stones and explain to the trainees
specimen by specimen at specified times”. In
line with these expectations, again there had to
be a collection of minerals and rocks for educational purposes.
In the first period (until 1764), students basically used the collection of the Office of
Főkamaragróf (Oberst Kammer Graf, i.e. District
Chief Superintendent of Treasury Mines). From
this year onwards, teaching was no longer carried out by mining officers but by specially appointed professors for whom a department was
established. The chemist and botanist Nikolaus
Joseph Jacquin from the Low Countries but
living in Vienna was invited to chair the first department of the institution (Department of Mineralogy, Chemistry and Metallurgy) in 1763. He
was engaged in setting up the chemical laboratory and mineral collection for a full year before education began. The novelty of the education of the Banská Štiavnica Academy was
that theoretical knowledge was supplemented
by experiments in the chemical laboratory, the
knowledge of ores and minerals by collection

specimens in practical classes as well as during field observations (on waste dumps and in
mines). Closely related to theoretical preparation, the application of experimental work in the
form of regular laboratory practices was something of a novelty worldwide. This was a unique
educational system of the time. The good reputation of the academy was therefore due to its
close connection with practice, the outstanding
research work of the professors and the chemical laboratory practices. But successful education also required a good mineral collection.
An order of the Court Chamber (Hofkammer)
is known from October 1763 which provided for
making up collection of domestic and foreign
specimens in such a way that the postage and
acquisition costs were to be borne by the treasury. Indeed, as early as the fall of 1764, a separate collection founded by Jacquin was available to students. According to contemporary
correspondence, Jacquin expanded the collection by collecting, exchanging and purchasing items. The collection and the chemical laboratories were placed in the Krecsmáry House.
Jacquin also assembled private collections several times, the very first one in Banská Štiavnica. Specimens from his private collections are
currently found at the University of Vienna and
in the Natural History Museum Vienna.
When Jacquin left for Vienna in 1769, Giovanni Antonio Scopoli of Cavalese, South Tyrol became the head of department, a famous scientist (botanist, mineralogist, chemist) of his time.
Scopoli continued the theoretical and practical education begun by Jacquin in the Belházy’s
House. Under a higher order the main purpose
of the chemistry course was set for him to get
students to know the chemical composition of
all earths, stones, inflammables, metals and
semi-metals, as well as other minerals. Students had to be able to determine, for example, how to make certain products from them
in a cost-effective way in a large furnace. Since
Scopoli provided students with significant mineralogy knowledge in addition to chemistry and
metallurgy, he complained as early as the year
of his arrival that the school did not have an
“official” collection, forcing him to use his own
collection for teaching purposes. It is known,
for example, that he repeatedly asked his su-
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Peithner professzortól vásárolt ásványok
listájának első oldala (1774) (Szlovák Bányászati
Levéltár, Selmecbánya)
First page of the list of minerals purchased
from Professor Peithner (1774) (Slovak Mining
Archives, Banská Štiavnica)

Akadémia céljaira különféle ércpéldányokból és
meddőkőzetekből álló gyűjtemény szükségeltetik.” 1771 augusztusában Scopoli professzor beszámolt arról, hogy az akadémia többféle ásvány- és ércmintát vett Příbramból, Karintiából,
Stájerországból, Idrijából, Felsőbányáról és Kapnikbányáról. Az 1772. december 14-i adatok szerint különféle kősótípusokat kért Tirolból, Ausztriából és Erdélyből gyűjteménye kiegészítésére.
Szüksége volt bóraxra, melyet platina előállítására használtak a kolumbiai Del Pintoban, arzén-,
bizmut-, kobalt- és ezüsttartalmú ércekre Csehországból és Karintiából, aranyércre Nagyágról.
1773. február 22-i adatai szerint 26 db kalkopirit,
44 db stefanit, 13 db galenit és több példány malachit álltak rendelkezésre az ásványtani gyűjteményben tanítás céljából. Emellett 80 db különféle típusú rézásvány a Bánságból, vasércminták
Eisenerzből, higanyércek Idrijából, végül 19 db kü-
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lönféle ásvány a Cseh– Szász-érchegységből és
a Besztercebánya környéki bányákból. 1773 augusztusában újabb minták érkeztek Körmöcbányáról, Magurkáról, Hodrusbányáról és Selmecbányáról. Ezek között külön említés történik az
alábbiakról: termésarany, aranytartalmú pirit fehér kvarcban, jól kristályos stefanit és proustit,
finom tűs antimonit, cementréz, tömeges-vaskos
aranytartalmú antimonit és különféle kvarckristályok. Az intenzív gyűjteményfejlesztés ellenére
az anyag mindig fogyóban volt, tekintettel arra,
hogy sok példány elhasználódott a kémiai és ásványtani gyakorlatok során. 1774-ben megvásárolták Johann Thaddäus Peithner akadémiai tanár
privát ásványgyűjteményét, amely mintegy 1300
példányt foglalt magába. A Peithner-kollekció, – a
megmaradt kéziratos katalógus szerint – komoly
tudományos értéket képviselhetett. A katalógusban az anyag felosztása a kor rendszerezésének
megfelelően a következő: nemesfémek, fémek
és ércek; sók; agyagfélék; csiszolatok és drágakövek; éghető anyagok; kőzetek, mint palák, márványok, zsírkő- és csillámfélék; végül kövületek
és ősmaradványok. Érdemes megemlíteni, hogy
ugyanebben az évben, 1774-ben vásárolták meg
Peithner professzor magánkönyvtárát is az akadémia számára. Egyébként a könyvtár és az ásványgyűjtemény mind alapítását, mind fejlődését tekintve sok hasonlóságot mutat (kivéve azt,
hogy a könyvtár anyaga jobban átvészelte a két
évszázadot). Sokszor lehet találkozni a későbbiekben olyan adatokkal pénzügyi rovatokban, melyek
könyv- és ásványvásárlásokról tudósítanak. Scopoli egyébként maga is sokat gyűjtött Selmecbánya környékén, erről tanúskodnak egyik műve (a
Crystallographia Hungarica) előszavának sorai:
„amidőn ennek az országnak lettem a lakosa, a
dolgok megdöbbentő változatosságától késztetvén annyi ilyen követ és képződményt gyűjtöttem
össze, írtam le, vizsgáltam meg és raktam végül
rendszerbe, amennyit csak tudtam…”. Bár ebben
a művében a kristályok és kristályhalmazok morfológiájára koncentrált, a fennmaradt vizsgakérdéseiben kristálytan nem szerepel, az elvárásoknak (a tantervnek) megfelelően az ásványok
kémiai összetételére, keletkezésére, megjelenési
típusaira helyezte a hangsúlyt. Ez a bányászat-kohászat érdekeivel magyarázható, hiszen az ásványok előfordulásainak, kémiai-fizikai tulajdonságainak ismerete létfontosságú a bányászat, az
ércelőkészítés, az olvasztás és a finomítás mód-

Austria, and Transylvania to supplement the
collection. He needed tincal, which was used
to produce platinum in Del Pinto, Colombia,
ores containing arsenic, bismuth, cobalt, and
silver from Bohemia and Carinthia, and gold
ore from Săcărâmb, Transylvania. According
to the data of 22 February 1773, 26 chalcopyrite, 44 stephanite, 13 galena, and several malachite specimens were available in the mineral
collection for teaching purposes. Furthermore,
there were 80 different types of copper minerals from the Banat region, iron ore samples
from Eisenerz, mercury ores from Idrija, and
finally 19 different minerals from the Bohemian-Saxon Ore Mountains and the mines around
Banská Bystrica. In August 1773, new samples
arrived from Kremnica, Magurka, Banská Hodruša and Banská Štiavnica. A special mention
is granted for native gold, gold-bearing pyrite
in white quartz, well-formed stephanite and
proustite, fine acicular stibnite, cement copper, massive gold-containing stibnite, and various quartz crystals. Despite intensive collection development, the material was constantly
running short, given that several specimens
were destroyed during chemical and miner-

Giovanni Antonio Scopoli (1723–1788)

periors to be reimbursed for the costs of the
collection. In an April 1770 report, however, he
wrote that each ore and fossil in the collection had been shown to the students. Moreover,
each student was required to create and present a small collection for himself. In a decree
dated 12 January 1771, the Court Chamber instructed the Office of the District Chief Superintendent of Treasury Mines to create a separate mineral collection for the academy: “for
the purposes of the Bergschule newly established by the highest decree in Banská Štiavnica, and the Savoy Academy (in Vienna), a collection of various ore specimens and gangue
is required.” In August 1771, Professor Scopoli
reported that the academy had taken various
mineral and ore samples from Příbram, Carinthia, Styria, Idrija, Baia Sprie and Cavnic. According to data from 14 December 1772, he requested various types of rock salt from Tyrol,

Stefanit, Selmecbánya, Szlovákia. A példány
mérete: 7,5 cm
Stephanite, Banská Štiavnica, Slovakia. Size of
the specimen: 7.5 cm
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szerei szempontjából. Összegzésként elmondhatjuk, hogy Scopoli tudományos munkája Selmecbányán európai vezető szintet ért el, számos
alapvető ásványtani, kémiai művét itt írta. Ebben
a periódusban állt intenzív levelezésben – igaz
főleg botanikai témákban – kora világhírű svéd
rendszerezőjével, Linnével is. Ehhez az európai
elismertséget hozó sikerhez nemcsak kiváló kutatói ambíciója, de a jól felszerelt kémiai laboratórium, a kitűnő könyvtár, a kiváló kollégák jelenléte, a selmecbányai érctelérek legkülönfélébb
ásványokat produkáló virágzó korszaka együttesen járult hozzá. Amikor Scopoli 1779-ben Paviába távozott, magángyűjteményét magával vitte.
Ebből a költözködés viszontagságai miatt azonban, – már ahogy a leveleiből kiderül – kevés maradt meg. A paviai múzeumban például nem tudnak Scopolitól eredő példányokról. Hogy vajon

az akadémia anyaga mennyit gyarapodott Scopoli munkálkodása révén, azt nem tudjuk. A különböző kimutatásokban szereplő ásványok a kémiai kísérletek során felhasznált példányok miatt
állandóan változtak, sőt egyes források már Scopoli idejében a gyűjteményből történő lopásokra
is felhívták a figyelmet. Különösen a szép, esztétikus példányok voltak veszélyben. Mindenesetre Mádai Ferenc tanársegéd az 1990-es években
kísérletet tett arra, hogy Scopoli fentebb említett krisztallográfiai művében rézmetszetekkel ábrázolt ásványokból példányokat találjon a
mai gyűjteményben. Munkája során talált néhány
olyan példányt, amelyek hasonlóságot mutatnak
a rézmetszetekkel. Az oktatási célokra használt
ásvány- és földtani kollekció a Belházy-féle épületben nyert elhelyezést – miként a kémiai laboratóriumok is – egészen 1838-ig.

Rézmetszetek (kvarc, Selmecbánya) Scopoli „Crystallographia Hungarica” (1776) művéből
Copperplate engravings (quartz, Banská Štiavnica) from Scopoli’s book “Crystallographia Hungarica”
(1776)
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alogical practices. In 1774, the private mineral collection of Professor Johann Thaddäus
Peithner was purchased, which included about
1,300 specimens. According to the surviving
manuscript catalogue, the Peithner collection
may have had serious scientific value. According to the classification of the time, the material in the catalogue is classified as follows: noble
metals, metals and ores; salts; clays; cut and
precious stones; combustible materials; rocks
such as slate, marble, talc and mica schist; petrifications and fossils. It is worth mentioning
that in the same year, in 1774, Peithner’s private
library was also purchased for the academy. Incidentally, the library and the mineral collection
show many similarities in both foundation and
development (except that the library collection
survived the following two centuries better).
Several entries may be found in financial documents later that report on book and mineral
purchases. Scopoli himself went around Banská Štiavnica collecting samples as evidenced

by the preface of one of his works (Crystallographia Hungarica): “when I became a resident of this country, inspired by the astonishing variety of things, I collected, described,
examined, and finally arranged as many such
stones and formations as I could …”. Although
in this work he focused on the morphology of
crystals and crystal aggregates, his remaining
exam questions do not include crystallography,
he placed emphasis on the chemical composition, formation and appearance of minerals in
accordance with the curricular expectations.
This can be explained by the interests of mining and metallurgy, as knowledge of the occurrences and chemical-physical properties of
minerals is vital for the methods of mining, ore
preparation, smelting and refining. In summary, Scopoli’s scientific work in Banská Štiavnica reached a high level at European standards,
he wrote several of his important mineralogical and chemical works there. During this period, he also corresponded intensively with the

Selmecbánya, Belházy-féle épület, a gyűjtemények helye 1770–1838 között. Fotó: Ľubomír Lužina
Banská Štiavnica, Belházy House, location of the collections between 1770 and 1838.
Photo: Ľubomír Lužina
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Anton Ruprecht (1748–1814)

Scopoli után 1779-ben Anton Ruprecht lett a
tanszék vezetője, és sikeresen folytatta a Jacquin és Scopoli által elkezdett kémiai-kohászati-ásványtani oktatási vonalat. Ruprecht Szomolnok
város szülötte, a selmecbányai és a freibergi
akadémiák neveltje, professzorként tért vis�sza egykori alma materébe. Hivatala átvételekor megjegyezte, hogy a tanításhoz szükséges
mintagyűjtemény szegényes és eléggé rendezetlen, jelentős kiegészítésre szorul. Különösen
arra törekedett, hogy az alsó- és felső-magyarországi bányák érces mintái jól legyenek képviselve a gyűjteményben, tekintettel arra, hogy
a hallgatók ezekkel fognak leginkább találkozni
a munkájuk során. Az Udvari Kamara 1779. július 2-i rendeletével utasította a bányaüzemeket,
hogy küldjenek mintákat az akadémia gyűjteménye számára. Ilyen módon különféle ércmintákat kaptak Felsőbányáról, Kapnikbányáról, a
Bánságból (Dognácska, Szászkabánya, Újmoldova), a felső-magyarországi ércesedésekből
(Rozsnyó, Porács, Gölnicbánya, Igló, Helcmanóc, Szomolnok), esetenként Karintiából és Stá-

16

jerországból. Nagy figyelmet szentelt Ruprecht
annak is, hogy fémkohászati mintagyűjteményt
állítson össze, emiatt széleskörű levelezést folytatott a kohászati üzemekkel. Elődeihez képest
többet utazott külföldön, kiterjedt szakmai kapcsolatokkal rendelkezett, kiemelhető közülük az
uppsalai kémikusokkal történt együttműködése. Professzori kinevezése előtt például másfél évet töltött el a világhírű svéd kémikus, az
analitikai kémia egyik megalapítója, Torbern Olaf
Bergman mellett. Nem véletlen, hogy Ruprecht
is vegyészként vált nemzetközileg ismertté. Kiemelkedő eredményeket ért el hazai és külföldi lelőhelyek érceinek vegyelemzésével (például
nagyági, kapnikbányai, selmecbányai érces telérek kémiai elemzése). Foglalkozott a vörösvágási opál kémiai vizsgálatával. Sokat kísérletezett
addig ismeretlen fémek oxidokból történő előállításával (mint kalcium, magnézium, volfrám),
de tisztán, bizonyítottan ezeket nem tudta előállítani. Sikeres kísérleteket folytatott alacsony
fémtartalmú anyagokból (meddőhányók, ércelőkészítési hulladékok) történő fémek kinyerésével kapcsolatban. Munkálkodása révén érte el az
akadémia gyakorlati kémiai oktatása a legmagasabb szintet, ebben a periódusban kereste föl az
intézményt a legtöbb külföldi hallgató. Számos
olyan diákja volt, akik egy másik egyetem elvégzése után jöttek Selmecbányára, hogy kémiai
ismereteiket bővítsék. Feltehető, hogy külföldi
útjairól is sokszor hozott ásványokat, érceket
a gyűjteménybe. Feladata volt az ásványi anyagok gyűjtése és a gyűjtemény további fejlesztése például csere révén. Egyes források szerint
más intézmények gyűjteményének bővítésében
is tevékeny részt vállalt (Bécs, Milánó, Párizs).
Ruprecht Selmecbánya után Bécsbe került, de
tőle származó példányoknak – eddigi tudásunk
szerint – nincs nyoma a bécsi gyűjteményekben.
Habár időszakonként, mint fentebb említettük,
készültek kimutatások az akadémia gyűjteményéről, a 18. század végéről nem maradt fönn
teljes körű katalógus. Ennek ellenére feltehető,
hogy gazdag anyagot tartalmazhatott (még ha
változó példányszámmal is), tekintettel a terület
virágkorában lévő bányászatára, az érces telérek gazdagságára, és az ásványgyűjtés megújuló divatjára. Esmark útirajzában megjegyzi, hogy
számos selmecbányai polgárnak volt ásványgyűjteménye, de tudunk bányászgyakornokok
kollekciójáról is.

world-famous Swedish taxonomist, Linnaeus,
albeit mainly on botanical topics. This success
earning him European recognition was made
possible not only by his excellent research ambition, but also by the well-equipped chemical
laboratory, good library, the presence of eminent colleagues and the prosperous era of the
Banská Štiavnica ore mines producing a wide
range of minerals. When Scopoli left for Pavia
in 1779, he took his private collection with him.
According to his letters, however, due to the
difficulties of moving, little was left of the collection. In the Pavia Museum, for example, no
specimens from Scopoli are known. How much
the material of the academy grew thanks to
Scopoli’s work is hard to say. The minerals in
the various inventories were constantly changing due to the specimens used in the chemical experiments, and some sources as early as
Scopoli’s time even drew attention to thefts
from the collection. Especially beautiful, aesthetic specimens were in danger. In any case,
Assistant Lecturer Ferenc Mádai made an attempt in the 1990s to find the mineral specimens depicted in the copperplate engravings
in Scopoli’s above-mentioned crystallographic work in today’s collection. In the course of
his work, he found some specimens that show
resemblance to those on the copperplate engravings of the book. The mineral and geolog-

ical collection used for educational purposes
was placed in the Belházy House as were the
chemical laboratories, until 1838.
After Scopoli, in 1779, Anton Ruprecht became
head of department and successfully continued the line of chemical, metallurgical, mineralogical education started by Jacquin and Scopoli. Born in the town of Smolník and educated
at the academies of Banská Štiavnica and Freiberg, Ruprecht returned to his alma mater as
a professor. Upon taking over his office he
noted that the collection of samples needed for teaching was poor and rather badly arranged, in need of significant supplementation. In particular, he sought to ensure that
the ore samples from the mines in Lower and
Upper Hungary were well represented in the
collection, given that students would encounter them most during their work. By a decree
of 2 July 1779, the Court Chamber instructed the mining offices to send samples to the
collection of the academy. Therefore, various
ores were obtained from Baia Sprie, Cavnic,
the Banat region (Dognecea, Sasca Montană,
Moldova Nouă), the ore deposits of Upper
Hungary (Rožňava, Poráč, Gelnica, Spišská
Nová Ves, Helcmanovce, Smolník), and occasionally from Carinthia and Styria. Ruprecht
also paid close attention to compiling a met-

Szkapolit, New York állam, USA – régi alátétcédulával. A példány mérete: 8 cm
Scapolite, New York State, USA – with old label. Size of the specimen: 8 cm
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A Ruprechtet követő Michael Patzier (1792–
1811), illetve Michael Höring (1811–1820) vezetése
alatt nem tudunk a gyűjteménnyel kapcsolatban
jelentős változásokról. Bár szórványos gyarapodásról vannak adatok, különösen bányaüzemek
által küldött mintákról Alsó- és Felső-Magyarországól és Erdélyből. Ebben az időszakban két nagy
magángyűjteményt terveztek megvásárolni (ami
sajnos anyagi okokból nem valósult meg), egyikük
Franz Reichetzer professzor ásvány- és földtani
anyaga, másik Joseph Jonas itt végzett mineralógus ásvány- és földtani gyűjteménye volt. Patzier Ruprecht tanítványa, elsősorban kémikus volt,
az ásványtannal eddigi tudásunk szerint keveset
foglalkozott. Pedig éppen a 18-19. század határán
kezdődött az ásványtan fejlődésének új szakasza,
melyben a kémia jelentős szerepet játszott. A bányászat fejlődése, a kisebb fémtartalmú ércek
kutatása, hasznosítása, az analitikai kémia fejlődése szintén pozitív hatással volt az ásványtanra. Sajnos Patzier nem játszott szerepet ebben a
folyamatban. Ennek ellenére jó színvonalú kémiai
előadásain nyilván érintette az ásványok világát
is. Négy kötetes kohászati kémiai tankönyvében
több fejezetet szentelt az ásványoknak, különös

tekintettel a kémiai jellemzésükre. Höring sokkal
inkább gyakorló kohász volt, mint kémikus. Tudományos munkássága nem számottevő, jobbára az
ércek rutinszerű elemzésével és a kohászati folyamatok technológiai fejlesztésével foglalkozott.
Emiatt nem érhette el nagyhírű elődjeinek az oktatásban és a kutatásban mutatott magas teljesítményét. Működése során a gyűjtemények és
laboratóriumok helyzete rosszabbra fordult, az
oktatás színvonala meglehetősen romlott. A sors
íróniája, hogy éppen 1790 és 1820 között járt számos olyan utazó Selmecbányán, akik könyveikben
nemcsak a várost, a bányászatot jellemezték, de
meglátogatták az akkor már főleg korábbi hírnevéből élő akadémiát is. Útirajzaikban pedig kendőzetlenül leírták véleményüket. Az 1794-ben Selmecbányán járt norvég geológus Jens Esmark,
az 1805-ben ásványokat gyűjtő és vásárló szászországi utazó, Wilhelm Gottlieb Ernst Becker, az
1815-ben érkezett walesi nagyiparos és politikus
John Henry Vivian, végül az 1818-ban szintén erre
járt hírneves francia geológus, François Sulpice
Beudant benyomásai ebben a periódusban a fentiek miatt nem voltak túl jók az ásványtani oktatással és a gyűjteménnyel kapcsolatban. Esmark

Eudialit, Brevik, Norvégia – régi alátétcédulával. A példány mérete: 6 cm
Eudialyte, Brevik, Norway – with old label. Size of the specimen: 6 cm
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allurgical sample collection, and to this end
he corresponded extensively with metallurgical plants. Compared to his predecessors,
he travelled abroad more, had extensive professional contacts, among which his cooperation with chemists from Uppsala is worth
highlighting. Prior to his appointment as professor, for example, he spent a year and a half
with the world-famous Swedish chemist, Torbern Olaf Bergman, one of the founders of
analytical chemistry. It is no coincidence that
Ruprecht became internationally known as
a chemist, too. He achieved outstanding results with the chemical analysis of ores from
domestic and foreign deposits (for example,
the chemical analysis of ores from Săcărâmb,
Cavnic and Banská Štiavnica). He also dealt
with the chemical study of opal from Červenica. He experimented a lot with the production
of hitherto unknown metals from oxides (such
as calcium, magnesium, tungsten), but he was
unable to produce them. He carried out successful experiments to extract metals from
materials of low metal content (waste dumps,
ore processing wastes). During his tenure at
the academy, the practical teaching of chemistry reached its highest level, with the highest
number of foreign students visiting the institution. Several of his students came to Banská
Štiavnica after graduating from another university to expand their chemical knowledge.
Presumably, he enriched his collections with
minerals and ores from his travels abroad. He
was responsible for collecting minerals and
further developing the collection, for example
through exchange. According to some sources, he was also actively involved in the collection development of other institutions (Vienna, Milan, Paris). Ruprecht moved to Vienna
from Banská Štiavnica, but there is no trace
of his specimens in the present Viennese collections. Although periodically, as mentioned
above, inventories were made about the collection of the academy, there are no exhaustive catalogues from the end of the 18th century. Nevertheless, it can be assumed that
it may have contained rich material (even if
with varying numbers of specimens) given the
area’s heyday of mining, the richness of ore
veins, and the revival of the fashion of mineral collection. In his travelogue, Esmark notes

that several citizens of Banská Štiavnica had
a collection of minerals, there are known collection of mining interns, as well.
Under the tenure of Michael Patzier (1792–
1811) and Michael Höring (1811–1820), who succeeded Ruprecht, no significant changes are
known in the collection, although there are
data on sporadic growth, especially on samples sent by mining offices of Lower and Upper Hungary and Transylvania. During this period, two large private collections were planned
to be purchased (which unfortunately did not
take place for financial reasons), the mineralogical and geological collection of Professor Franz Reichetzer and that of Joseph Jonas
mineralogist, a former student of the academy. As Ruprecht’s disciple, Patzier was primarily a chemist, with little interest in mineralogy
to the best of our knowledge. Yet it is the turn
of the 18th-19th century that a new phase in
the development of mineralogy began, in which
chemistry played a significant role. The development of mining, the exploration and utilization of ores with a lower metal content, and the
development of analytical chemistry also had
a positive effect on mineralogy. Unfortunately,
Patzier did not play a role in this process. Nevertheless, in his high-quality chemical lectures,
he must have touched on the world of minerals. In his four-volume textbook on metallurgical chemistry, he devoted several chapters
to minerals, with particular reference to their
chemical characterization. Höring was much
more of a practicing metallurgist than a chemist. His scientific work was not so significant
mostly dealing with the routine analysis of ores
and the technological development of metallurgical processes. Because of this, he failed
to achieve as high performance as his famous
predecessors in education and research. During his tenure, both the situation of collections
and laboratories and the standard of education
deteriorated considerably. Ironically, it was between 1790 and 1820 that several travellers visited Banská Štiavnica, who in their books not
only described the town, mining, but also visited the academy, which was already living mainly
from its former reputation. And in their travelogues, they honestly expressed their opinions.
The Norwegian geologist Jens Esmark visit-
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szerint: „a tanulók vagy úgynevezett praktikánsok között csak kevesen voltak, akik ismerték az
ásványokat, de ezt sem a bányászati akadémiának köszönhetik, mert az ásványtani előadásoknál egy árva ásványpéldányt sem mutatnak be”.
Mihalovits azonban úgy véli, hogy Esmark túlzó
véleményében az is benne van, hogy a freibergi
bányászati akadémia neveltje volt, mely rivalizálásban volt a selmecbányai intézménnyel. Érdekes, hogy az 1793-ban, tehát egy évvel Esmark
előtt Selmecbányán járt Robert Townson angol
természettudós nem volt lesújtó véleménnyel az
akadémiával kapcsolatban. Felhívta a figyelmet
a sok külföldi hallgatóra, a bányabeli és laboratóriumi gyakorlatokban rejlő lehetőségekre. Ráadásul a hallgatók között jó ásványismerőkkel is
találkozott. Becker szintén kritizálta az ásványtan oktatásának színvonalát, megjegyezve, hogy
egy ilyen nagy hagyományú, neves intézményhez ez nem méltó. Vivian ezt írja: „Az ásványgyűjtemény, azt kellett látnom, nagyon hiányos és
gondatlanul van elrendezve. Az igazság kedvéért hozzá kell tegyem, hogy a professzorok nem
sokáig vannak szolgálatban az akadémián, és azt
is megfigyelték, hogy a bécsi kabinet ékítése céljából a gyűjteményt időről időre megfosztották
a legjobb példányoktól”. Azt is megemlíti, hogy
Johann Nepomuk Lang von Hanstadt, a bányászat professzora nemrég jött vissza erdélyi útjáról, és nagyon szép termésarany- és tellúrércpéldányokat mutatott neki. Ebből is látható, hogy
a professzorok terepi útjaikról nem tértek haza
üres kézzel. Más kérdés, hogy a hozott mintákból mennyi került be az akadémia gyűjteményébe. Richard Bright angol orvos, aki 1814-ben járt
Selmecbányán – és nem volt annyira kritikus – kiemeli, hogy a hallgatók az elméleti ismeretek mellett nagy szabadsággal rendelkeznek a bányák,
a kohók és laboratóriumok látogatásához, hogy
jelentős gyakorlati ismeretekre tegyenek szert.
Gyűjteményt állíthatnak össze, amit az ásványok
jobb megismerése céljából maguk tanulmányozhatnak. Bright megtekintette a hallgatói laboratóriumot, ahol különböző kísérleteket végeztek
az általa gyűjtött és vásárolt ásványok meghatározása céljából, melyhez Höring professzor nyújtott segítséget. Említést tesz számos magángyűjtemény megtekintéséről, de arról nem ír, hogy
vajon látta-e az akadémia ásványkiállítását. Beudant a következőket írja több nyelvre is lefordított
könyvében: „A selmecbányai iskola, amelyet Má-
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ria Terézia alapított, egész Európában híres volt.
A tudás, melyet adott, a tehetséges tanárok, az
amalgámos eljárásra vonatkozó javítások, az ásványok megvizsgálásában való jártasság sok tanulót vonzott ide. De ma alig van nyoma ennek a
hírnévnek. Ma a tanárok inkább azzal foglalkoznak, hogy anyagokat vizsgálnak, és nem a tudományt fejlesztik, és az [Udvari] Kamara sem talál
jobb feladatot, mint a pénzbeli ügyek kezelésének ellenőrzését. A tudományra semmi figyelmet
nem fordít. Nincsenek tanárok, akik az ásványtan
különböző ágaiban specializálódtak volna, néhány
bányatiszt van e kurzusok tartásával megbízva.
Semmi különbséget nem tesznek a bányász és
kohász kiképzés között, ugyanazokat az előadásokat tartják mindkettő számára, s ebből következik, hogy azok egyiknek sem felelnek meg. Laboratóriumul csak egy terem szolgál, amelyből

Tetradimit Zsupkóról. Alois Wehrle által
felfedezett ásvány talán egy általa gyűjtött
példánya. Képszélesség: 4,5 mm.
Fényképezte: Tóth László
Tetradymite from Župkov. A mineral discovered
by Alois Wehrle, the specimen was perhaps
collected by him. Width of the picture: 4.5 mm
Photo: László Tóth

ed Banská Štiavnica in 1794, the Saxon traveller Wilhelm Gottlieb Ernst Becker in 1805 (he
also collected and bought minerals there), the
Welsh industrialist and politician John Henry
Vivian in 1815, and the famous French geologist
François Sulpice Beudant in 1818. Their impressions of this period were not very good about
the mineralogical education and the mineral
collection. According to Esmark, “there were
few students or so-called Praktikant (trainees) who knew the minerals, but this is not due
to the mining academy either, because not a
single mineral specimen is presentented during mineralogical lectures”. Mihalovits, however, believes that Esmark’s rather unfavourable opinion was biased due to the fact that he
was alumnus of the Freiberg Mining Academy,
which was in rivalry with the Banská Štiavnica
institution. Interestingly, the English naturalist
Robert Townson, who visited Banská Štiavnica in 1793, a year before Esmark, did not have
such a devastating opinion about the academy. He drew attention to the great number of
foreign students and the potential of mining
and laboratory practices. In addition, he met
some students with good knowlegde of minerals. Becker also criticized the standard of
mineralogy education, noting that it was not
worthy of such a long-established, renowned
institution. Vivian says “The mineralogical collection, I must also observe, was very incomplete and carelessly arranged. In justice, however, to the professors, I must add that they
had not been long at the Academy, and that
they observed that the collection had, from
time to time, been stripped of its finest specimens for the embellishment of the cabinet at
Vienna”. He also mentioned that the professor of mining Johann Nepomuk Lang von Hanstadt had returned from his trip to Transylvania not long before and showed him very fine
specimens of native gold and tellurium ore. It
proves that the professors did not return home
empty-handed from their field trips. Another question is how much of the samples became part of the academy’s collection. The
English physician and physicist Richard Bright,
who visited Banská Štiavnica in 1814, was not
so critical, and pointed out that besides gaining
theoretical knowledge students had free use of
the laboratories and access to the mines and

smelters to gain significant practical knowledge. They are allowed to assemble collections
to study for a better knowledge of minerals.
Bright visited the student laboratory, where,
assisted by Professor Höring, various experiments were carried out to determine the minerals he had collected and purchased. He mentioned visiting several private collections but
did not write about whether he had seen the
mineral exhibition of the academy.
Beudant writes in his book which has been
translated into several languages: “The school
in Banská Štiavnica, founded by Maria Theresa, was famous throughout Europe. The knowledge it gave, the talented teachers, the improvements in the amalgamation process, the
proficiency in examining the minerals attracted many students here. But today there is little trace of this reputation. Today, teachers
are more concerned with examining materials rather than developing science, and the
Chamber [of Mines] finds no better task than
controlling the handling of financial affairs.
It pays no attention to science. There are no
teachers who would specialize in the various branches of mineralogy, some mining officers are entrusted with the teaching of these
courses. No distinction is made between min-

Rodokrozit és termésarzén, Nagyág, Románia.
A példány mérete: 6 cm
Rhodochrosite and native arsenic, Săcărâmb,
Romania. Size of the specimen: 6 cm
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hiányzik a szükséges felszerelés, s a gyűjtemény
egy rosszul kiválasztott, porral ellepett, zavarosan összeállított mintahalmaz. Ilyen állapot van
ma a híres iskolában, melyet megrontott a fiskus
szelleme! Szerencsére azok az eredmények, melyeket nem tudott tönkretenni a nemtörődömség,
eszébe juttatják az utódoknak azokat a zseniket,
akik ezen intézményt valaha annyira szerették”.
Alois Wehrle 1820-ban történt tanszékvezetői kinevezése új dinamizmust hozott az oktatás
és a tudományos munka színvonalában, illetve a
gyűjtemény életében egyaránt. Megjegyzésre érdemes, hogy erre a professzori állásra Joseph
Jonas, az akadémia egykori hallgatója is jelentkezett, aki alapos mineralógiai és geológiai ismeretekkel, sőt egy nagy ásvány- és földtani gyűjteménnyel is rendelkezett. Végül a felettes hatóság
a bécsi egyetemen végzett kémikus, Wehrle kinevezése mellett döntött, akinek 15 esztendős
munkálkodása alatt jelentős mértékben fejlődött
az ásvány- és földtani gyűjtemény. Már érkezése első évében rendezte és megpróbálta kiegészíteni a nagyon hiányos kollekciót. Javaslatára
az Udvari Kamara utasította a bányaüzemeket,
hogy mintákat küldjenek az akadémia gyűjteményébe. Források szerint 1824–25-ben példányokat kapott Aranyidáról, Szomolnokról, Felsőbányáról, Příbramból és Rézbányáról. Utóbbi helyről
küldött egy mintasorozatot az akadémia korábbi
hallgatója, Szaibély István is (nevét egy borátásvány őrzi). Oktatási célokra pedig Friedrich Mohs
rendszere szerint elkészült az új ásványrendszertani kiállítás. Wehrle 1829–30-ban Mohs profes�szor több bécsi előadását hallgatta meg, hogy a
saját ásványtani előadásait magas szinten tudja tartani. Meg volt arról győződve, hogy Mohs
tematikája szerint kell oktatni, ami nemcsak az
ásványtan, de a földtan jobb megértését is elő
fogja segíteni a hallgatók körében. Ugyanakkor
megalapította a kristálymodell-gyűjteményt és
jelentősen továbbfejlesztette a kémiai laboratóriumot. Wehrle, mint kémikus nagy intenzitással
foglalkozott az ásványok és ércek analitikájával.
A kémiai laboratóriumok általa újra az európai élvonalba kerültek (Ruprecht óta először). Vizsgálta a nagybörzsönyi ritka bizmut-telluridokat (az
egyiket eredetileg róla nevezték el), számos rézbányai szulfidot és wulfenitet, illetve azt a szarvaskői ultrabázisos kőzetet, melyet később szintén róla neveztek el wehrlitnek. Első leírója volt
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egy zsupkói bizmut-tellurid-szulfidnak, amely ma
a tetradimit nevet viseli. Ennek kapcsán kutatói
kapcsolatba került a nagyhírű svéd vegyésszel,
Jacob Berzelius-szal. Nagy aktivitást fejtett ki
terepen, hiszen a bécsi Természettudományi Múzeumba került magángyűjteményében számos
alsó- és felső-magyarországi lelőhely példányai
jelen vannak. Előadásaiba beépítette a legújabb
tudományos eredményeket, különös tekintettel
az analitikai kémiára és az ásványok kémiai tulajdonságaira. A gyakorlati képzés során követte elődeinek laboratóriumi gyakorlatait. A kémiai
kísérletek során a hallgatók önálló munkáját támogatta, szigorította a vizsgákat és a gyakorlatokra vonatkozó követelményeket. Nagy figyelmet fordított a fémkohászati üzemekben zajló
gyakorlatokra és hallgatói kirándulásokra. A tanítás hatékonysága érdekében különféle modelleket használt, amelyeket vásárolt, vagy magának
készíttetett. Gazdagította a kémiai és kohászati
ismeretek oktatását nemcsak kemence és más
modellek, de fémkohászati termékek, ércek és
ásványok mintáinak felhasználásával is. Legfontosabb tankönyve a „Fémek elemzése és kinyerése” című műve, amelyet azonban csak korai halála után, 1841-ben adtak ki. Második kiadása két
kötetben és egy kötet táblázattal 1844-ben jelent
meg. Ebben a tankönyvben nagy terjedelemben,
a legfrissebb szakirodalmakat felhasználva mutatja be az egyes kémiai elemek tulajdonságait,
analitikáját, kohászati alkalmazását, felhasználásukat és legfontosabb ásványaikat. Wehrle pozitív hatását a gyűjteményre és a didaktikai kiállításokra az 1830-ban Selmecbányán járt Adalbert
Joseph Krickel freibergi utazó műve dokumentálja. Leírása szerint a gyűjtemény az akadémiai
épület első emeletén van elhelyezve és Friedrich
Mohs rendszere alapján van elrendezve. Az első
kis szobában gyönyörű arany- és vasércpéldányok, kalcitok és egyebek, a másodikban válogatott kőzetek, a harmadikban gipszből készült kristálymodellek láthatók.
Wehrle 1835-ben Bécsbe távozott, a gyűjtemény fejlődése ekkor megtorpant. A tanszék
– melyet 1840-ben kettéválasztottak Ásványtan-Geológia-Paleontológia, illetve Kémiai és Kohászati tanszékekre – 1835 és 1847 között megbízott tanárokkal működött. Az oktatás és kutatás
színvonala jelentősen visszaesett, amiben bizonyára szerepet játszott a bizonytalan politikai

ing and metallurgical training, the same lectures are delivered, and it follows that they
do not suitable to either. The laboratory occupies only one room and lacks the necessary equipment, the collection is a poorly selected, dust-covered, confusingly assembled
sample set. Such is the situation today in the
famous school which has been ruined by the
fiscal spirit of the Treasury! Fortunately, the
results, which could not be ruined by carelessness, remind the descendants of the geniuses who once loved this institution so much”.
Finally, the appointment of Alois Wehrle in
1820 to head the department provided new
momentum to both the standard of education and scientific work as well as the life of
the collection. It is worth noting that a former
student of the academy, Joseph Jonas, who
had a thorough knowledge of mineralogy and
geognostics and even a large mineral and geological collection, also applied for this chair.
Eventually, the superior authority decided to
appoint the chemist, Wehrle, a graduate of the
University of Vienna, during whose 15 years of
tenure the mineral and geological collection
developed significantly. Already in the first
year of his arrival, he arranged and tried to
supplement the very incomplete collection. At
his suggestion, the Court Chamber instructed the mines to send samples to the academy’s collection. According to sources, in 1824
and 1825 he received samples from Zlatá Idka,
Smolník, Baia Sprie, Příbram and Băiţa (Bihor).
From Băiţa (Bihor), István Szaibély sent a series, too, who was an alumnus of the academy
and after whom a borate mineral is named. For
educational purposes, a new mineralogy exhibition was completed according to Friedrich
Mohs’ system. In 1829–30 Wehrle attended
several lectures of Professor Mohs’s in Vienna in order to keep his own mineralogy lectures at a high level. Wehrle was convinced
that teaching should be done according to the
curriculum of Mohs, which would promote a
better understanding of not only mineralogy
but also geology among the students. At the
same time, he compiled a crystal model collection and significantly improved the chemical laboratory. As a chemist, Wehrle dealt with
the analysis of minerals and ores intensive-

ly. Thanks to him, the chemical laboratories
were at the forefront of Europe again for the
first time after Ruprecht. He studied the rare
bismuth tellurides of Nagybörzsöny (one of
which was originally named after him), several sulphides and wulfenites from Băiţa (Bihor),
and the ultrabasic rock of Szarvaskő, which
was later also named wehrlite after him. He
was the first to describe a new bismuth telluride sulphide (tetradymite) from Župkov. Due
to this, he got into contact with the famous
Swedish chemist, Jacob Berzelius. He was
very active in field work. His private collection in the Museum of Natural History in Vienna contains specimens from several localities
in Lower and Upper Hungary. He incorporated
the latest scientific findings into his lectures,
with particular reference to analytical chemistry and the chemical properties of minerals.
As for the practical training, he followed the
laboratory practice of his predecessors. During the chemical experiments, he demanded
the independence of the students, imposed
stricter requirements for examinations and
practices. He paid close attention to training
and student trips to metallurgical plants. To
improve the efficiency of teaching, he used
various models that he had bought or made
himself. He enriched the teaching of chemical
and metallurgical knowledge using not only
furnace and other models, but also samples
of metallurgical products, ores, and minerals.
His most important textbook is “The Analysis and Extraction of Metals”, which, however,
was not published until after his early death, in
1841. Its second edition in two volumes and a
third volume with tables was released in 1844.
In this textbook using the latest literature, he
gave an extensive presentation of the properties, analytics, metallurgical applications,
uses, and the most important minerals of each
chemical element. Wehrle’s positive influence
on the collection and didactic exhibitions is
documented in the work of Adalbert Joseph
Krickel, a Freiberg traveller who visited Banská
Štiavnica in 1830. According to his description,
the collection was located on the first floor of
the academic building and was arranged according to the system of Friedrich Mohs. In
the first small room beautiful gold and iron
ore, calcite and other specimens were dis-
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helyzet, a bányászat visszaesése és a gazdasági válság egyaránt. A helyzet orvoslása azért is
fontos volt, mert az új geológiai tárgyak oktatása
sokféle olyan szemléltető anyagot igényelt, melyek korábban nem voltak jelen a gyűjteményekben. Említésre érdemes, hogy a neves bécsi mineralógus, Wilhelm Haidinger 1840 novemberében
javaslatot nyújtott be az Udvari Kamara részére
arról, hogy milyennek kellene lennie az akadémia
gyűjteményének, hogy a 19. század eleje óta megújult ásványtani oktatásnak megfeleljen. Javaslata alapján két nagy gyűjteményre van szükség:
egy terminológiai kollekcióra, amely az ásványok
fizikai-kristálytani jellemzőinek tanítását segíti, illetve egy szisztematikus (más néven rendszertani) kollekcióra, hogy a különféle ásványok rendszertani sorrendben bemutathatók legyenek a
hallgatóknak. Még arra is tett javaslatot, hogy
milyen méretűek legyenek a példányok, illetve
ha nincsenek meg jelenleg, honnan és hogyan
kellene őket beszerezni. A gyűjtemény optimális elhelyezésére is kitért jelentésében, megjegyezve, hogy azt teljesen el kellene szeparálni a
kémiai laboratóriumtól. Nem tudjuk, hogy javaslata mennyiben valósult meg. Bár arra vannak le-

véltári adatok, hogy az ajánlásoknak megfelelően
több alkalommal érkeztek szállítmányok a hiányok pótlására. Még maga Haidinger is közbenjárt bizonyos tételek beszerzése ügyében. Leginkább Josef Niederrist tanársága idején, főleg
1842–43-ban történt jelentősebb bővülés, ennek
során jelentősen megnőtt például a geognosztikai (földtani) gyűjtemény állománya. A kollekció
1838-tól egészen 1871-ig az ún. kórházi épületben
volt elhelyezve három szobában. Faller szerint az
1840-ig tartó periódusban: „az akadémia a Peithner tanártól megvett igen szerény ásványgyűjteményen kívül az instructív tanításra alkalmas
gyűjteménnyel nem bírt…a tanárok kénytelenek
voltak előadásaiknál saját magángyűjteményeiket
használni”. Ezt a megállapítást a fentiek ismeretében nem tudjuk elfogadni teljességgel. Sajnos
azonban nem maradt fenn semmiféle olyan leltár, amiből következtetni lehetne a teljes kollekció
minőségére. Csak feltételezni tudjuk, hogy azok a
professzorok, akik terepen aktívak voltak, illetve
privát gyűjteménnyel rendelkeztek, az akadémia
számára is gyűjtöttek. Ugyanígy csak feltételezzük, hogy a tanárok vizsgálati anyagainak egy része a gyűjteménybe kerülhetett. Bizonyosak lehe-

Selmecbánya, Kórházi épület, a gyűjtemények helye 1838–1871 között. Fotó: Ľubomír Lužina
Banská Štiavnica, Hospital Building, location of the collections between 1838 and 1871.
Photo: Ľubomír Lužina
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played, in the second selected rocks, in the
third crystal models made of plaster.
The development of the collections came to a
halt when Wehrle left for Vienna in 1835. The department was split into two in 1840, both the Department of Mineralogy, Geology and Palaeontology and the Department of Chemistry and
Metallurgy operated from 1835 to 1847 with temporary lecturers. The level of education and research fell significantly, which must have been due
to the precarious political situation, the decline in
mining and the economic crisis alike. Remedying
the situation was also of high importance because
the teaching of new geological subjects required a
wide variety of illustrative materials that were not
previously present in the collections. It is worth
mentioning that in November 1840, the renowned
Viennese mineralogist, Wilhelm Haidinger submitted a proposal to the Court Chamber on what the
collection of the academy should be like to correspond to the mineralogy education renewed after
the early 19th century. According to his proposal,
two large collections were needed: a terminology
collection to illustrate the physical and crystallo-

graphic characteristics of minerals, and another
collection to present the various minerals to students in a systematic order. He even put forward
recommendations on the size of the exhibits and,
if there were no specimens, where and how they
could be obtained. He also addressed the optimal placement of the collection in his report, noting that it should be completely separated from
the chemical laboratory. It is not known to what
extent his proposal was implemented. Although
there are archival data that shipments were received several times to fill in the gaps in accordance with the recommendations. Even Haidinger
himself engaged in the procurement of certain
items. It was mostly during the tenure of Josef
Niederrist, especially in 1842 and 1843, that, for
example, the stock of the geognostic collection
increased significantly. From 1838 to 1871 the collection was placed in three rooms of the so called
hospital building. According to Faller, in the period
up to 1840, “the academy did not have a collection
suitable for instructive teaching besides the very
modest collection of minerals purchased from
Professor Peithner … teachers were forced to use
their own private collections in their lectures”. In
view of the above, this statement cannot be accepted in its entirety. Unfortunately, however, no
inventory survived from which the quality of the
entire collection could be inferred. Presumably,
the professors who were active in field work or

Alátétcédulák az 1867–1904-es periódusból (Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia)
Labels from the 1867–1904 period (Royal Hungarian Academy of Mining and Forestry)
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tünk abban is, hogy a hallgatók által összeállított
kis kollekciók egy része az akadémia anyagát gazdagította. Nem segíti a gyűjtemény e periódusának az ismeretét a korabeli alátétcédulák hiánya
sem. A ma is meglévők mind magyar nyelvűek, tehát 1867 után készülhettek, amikor magyar nyelvű lett az oktatás. Ettől függetlenül nyilvánvaló,
hogy az ezt megelőző korszakokból is maradtak
fenn példányok.
Az ásványtan oktatása és a gyűjtemények
szempontjából új periódus kezdődött 1843-ban.
Ebben az évben ismét jeles szakember, az akadémia neveltje, Pettkó János került az Ásványtan-Geológia-Paleontológia Tanszékre, és 1847-ig
mint helyettes tanár, 1847-től 1871-ig mint professzor működött. Pettkó ideje jelentős részét
a tanításnak szentelte, olyannyira, hogy a kinevezésben rögzített alaptárgyak mellett kristálytant, talajtant, sőt zoológiát és botanikát is tanított (utóbbiakat az erdészhallgatóknak). Óráit
alapos felkészültséggel tartotta, joggal írta róluk
egyik leghíresebb tanítványa, Szabó József (ké-

Pettkó János (1812–1891)

Kristályrajzok Pettkó Physiographie kéziratából (Miskolci Egyetem Könyvtára)
Crystal drawings from the manuscript of Pettkó’s Physiographie (Library of University of Miskolc)
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had a private collection contributed to the collection of the academy, too. In the same way, presumably some of the teachers’ test materials may
have been included in the collection. Surely, some
of the small collections compiled by the students
also enriched the material of the academy. The
lack of contemporary specimen labels also hinders the knowledge of this period of the collection. Those that still exist today are in Hungarian,
so they must have been made after 1867, when
the language of education switched to Hungarian. Nevertheless, it is clear that specimens have
survived from the early periods.
1843 saw the beginning of a new period in mineralogy education and collections. This year another prominent specialist, an alumnus of the
academy, János Pettkó joined the Department
of Mineralogy, Geology and Palaeontology. Until 1847 he worked as a subsitute teacher, and
from 1847 to 1871 as a professor. Pettkó devoted a significant amount of his time to teaching,
so much so that in addition to the basic subjects
laid down in his appointment, he taught crystallography, soil science, and even zoology and bot-

any (the latter ones to forestry students). One of
his most famous students, József Szabó (later a
professor of mineralogy at the University in Pest)
rightly wrote: “When I went to Selmecz in 1842, I
attended the mineralogy lectures of the substitute teacher in the first semester, which made
a still vivid negative impression on me, while in
the second semester we could enjoy regularly
structured scholarly lectures [of Pettkó]”. Numerous manuscript study aids were written on
the basis of his lectures by his students, including a Physiographie, illustrated with the crystal
drawings of Szilárd Andaházy blessed with excellent drawing skills. It shows that Pettkó provided his students with through knowledge of
crystallography. This manuscript note is, in fact,
a systematic mineralogy written according to
the natural history approach corresponding to
contemporary scientific standards, so it focused
on the physical properties of minerals and crystal morphology. It is a good question why a professor of an academy once world-renowned for
mineral chemistry education did not use a chemistry-based system as a basis. This may be partly due to the lack of good contemporary fellow

A Krantz cégtől történt vásárlást bizonyító levél (1854) (Szlovák Bányászati Levéltár, Selmecbánya)
Letter proving a purchase from the Krantz Company (1854) (Slovak Mining Archives, Banská Štiavnica)

27

Selmecbánya, Bányabírósági épület, a gyűjtemények helye 1871–1900 között. Fotó: Ľubomír Lužina
Banská Štiavnica, Mining District Court House, location of the collections between 1871 and 1900.
Photo: Ľubomír Lužina

sőbb az ásványtan professzora a pesti egyetemen) az alábbiakat: „1842-ben menvén Selmeczre
az ásványtant az első félévben a helyettes tanártól hallottam még most sem elmosódott kedvezőtlen benyomással, míg a második félévben
rendszeresen mívelt tudós előadásában gyönyörködhettünk”. Előadásairól számos kéziratos jegyzet készült hallgatói révén, közöttük kiemelhető
a Physiographie című (Az ásványok fiziográfiája),
mely a kitűnő rajzkészséggel megáldott Andaházy Szilárd kristályrajzaival arról tudósít, hogy
Pettkó alapos kristálytani ismereteket adott hallgatóinak. Ez valójában a kor szintjén álló, természetrajzi szemléletű ásványrendszertan, tehát az
ásványok fizikai tulajdonságaira és a kristálymorfológiára koncentrált.
Jó kérdés, hogy az ásványkémiában világhírt
szerzett akadémia professzora miért nem egy
kémiai alapon nyugvó rendszerezést vett alapul. Ennek részint az ásványkémiát magas szinten művelő professzorok hiánya, részint neves
elődje, Wehrle professzornak Friedrich Mohs
természetrajzi rendszerét favorizáló oktatá-
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si mintája, részint Pettkó erős matematikai és
geometriai érdeklődése lehet az oka. Az tény,
hogy a Physiographie című jegyzete egyértelműen Mohs ásványrendszerét veszi alapul.
Pettkó kutatómunkája során főleg földtannal
foglalkozott, ásványtanból keveset alkotott.
Hallgatóit sokszor vitte terepgyakorlatokra,
vezetésével állították össze diákjai az első magyar-német bányászati szótárt. Egyik kezdeményezője volt a Magyarhoni Földtani Társulat
megalakításának. Tanításának hatékonyságát jelzi, hogy tanítványai alapvető fontosságú szerepet játszottak a magyar földtudomány
19. századi fejlődésében. Hosszú hivatali ideje
alatt újabb virágkor kezdődött a gyűjtemények
életében, melyek Wehrle óta először bővültek
jelentősebb mértékben. 1856-ban megvásárolták Hauch Antal akadémiai tanár 117 példányból álló kristálygyűjteményét, majd 1865-ben
Zipser Keresztély András hagyatékából egy paleontológiai kollekciót. Levéltári források szerint több alkalommal vásároltak példányokat a
bonni Krantz-cégtől oktatási célokra.

Selmecbánya, Bányászati-Kohászati Palota, a gyűjtemények helye 1900–1918 között. Képes levelezőlap
(Hadobás Sándor gyűjteménye)
Banská Štiavnica, Mining and Metallurgical Palace, location of the collections between 1900 and 1918.
Postcard (collection of Sándor Hadobás)

Ajánlólevél dél-afrikai gyémánttelepek
kőzeteinek vásárlásához (1896) (Miskolci
Egyetem Levéltára)
Letter of recommendation for the purchase of
rocks from South African diamond deposits
(1896) (Archives of University of Miskolc)

professors of mineral chemistry, partly due the
example of his famous predecessor, Professor
Wehrle, who favoured Friedrich Mohs’ natural history system, and partly due to Pettkó’s strong
interest in mathematics and geometry. The fact
is that his study aid, Physiographie is clearly
based on Mohs’s mineral system. In his research
work, Pettkó was mainly concerned with geology, making little of mineralogy. He took his students to field trips several times, and under his
supervision his students compiled the first German-Hungarian mining dictionary. He was one of
the initiators of the founding of the Hungarian
Geological Society. The efficiency of his teaching
is indicated by the fact that his students played
a fundamental role in the development of Hungarian earth science in the 19th century. During
his long tenure, another heyday began in the life
of the collections, for the first time after Wehrle
they expanded significantly. In 1856, the crystal collection of 117 specimens was purchased
from Antal Hauch, substitute professor of the
academy, and in 1865 a paleontological collection from the legacy of Keresztély András Zipser.
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Az intézmény fenntartására szánt összeg csökkenése, a selmecbányai bányászat visszaesése
egyre rosszabb állapotot eredményezett az oktatás és kutatás szempontjából. Ez is szerepet
játszott abban, hogy sokszor fölmerült a tanárok részéről, hogy Budapestre kellene telepíteni
az intézményt, mert Selmecbányán egyre inkább
marginális helyzetbe kerül. Ezt ellensúlyozandó a
magyar állam az 1890-es évektől jelentős beruházásokat tett, például korszerűen berendezett
nagy palotákat épített az akadémia számára.
1871-től 1899-ig Winkler Benő vezette a tanszéket, ő az állás elfoglalása előtt Berlinben fejlesztette tudását, Rose és Groth ásványtani és
kristálytani előadásait hallgatta. Hosszú selmecbányai hivatala alatt a tanítást tartotta legfontosabb feladatának. A Magyarhoni Földtani Társulat
első évtizedeiben jelentős szerepet játszott, dolgozott mint a társulat titkára, és mint a Földtani
Közlöny szerkesztője. Tapasztalt terepi geológus

Winkler Benő (1835–1915)

Ismerve Pettkó terepi munkásságát, nem lehet
kétséges, hogy tanársága alatt számos alsó- és
felső-magyarországi, illetve erdélyi anyaggal bővült a kollekció, mely az 1870-es és 80-as években a bányabírósági épület első emeletén három
szobában volt elhelyezve az alábbiak szerint: 1)
Dana rendszere szerint rendezett ásványtani
gyűjtemény (4731 db); 2) kőzettani gyűjtemény
(2107 db); 3) őslénytani gyűjtemény (3163 db). Látható, hogy az ásványkiállításban Mohs rendszerét – követve az ásványrendszertan fejlődését
– Dana rendszerével váltották föl. Tóth Mike 1862ben tanulmányozta az akadémia ásványgyűjteményét, amikor adatokat gyűjtött készülő „Magyarország ásványai” című könyve számára. A
könyv előszavában azt írja, hogy egy jól és szépen rendezett gyűjteményt látott, melyet a tudományos katalógus segítségével tudott tanulmányozni. Az utolsó gondolat azért érdekes, mert
jelenleg nem ismerünk ebből a korból származó leltárkönyvet. Érdemes megemlíteni, hogy az
1867-es osztrák-magyar kiegyezés után magyar
nyelven folyt az oktatás, ebből adódóan a monarchia más tartományaiból, vagy külföldről a továbbiakban nem jöttek hallgatók az akadémiára.
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Az 1886-ban elkezdett leltárkönyv borítója
(Szlovák Bányászati Levéltár, Selmecbánya)
Front cover of the inventory book started in
1886 (Slovak Mining Archives, Banská Štiavnica)

According to archival sources, several purchases were made from the Krantz Company in Bonn
for educational purposes. Knowing Pettkó’s fieldwork, there can be no doubt that during his tenure the collection was expanded with numerous
materials from Lower and Upper Hungary and
Transylvania. In the 1870s and 1880s the collection was placed in three rooms on the first floor
of the Mining District Court as follows: 1) mineralogical collection of 4731 specimens arranged
according to Dana’s system; 2) petrological collection of 2107 specimens; 3) palaeontological
collection of 3163 specimens. In the mineral exhibition, following the development of systematic mineralogy. Mohs’s classification was replaced
by that of Dana’s. Mike Tóth studied the mineral
collection of the academy in 1862, when he was
collecting data for his book “Minerals of Hungary”. In the preface to the book, he writes that he
saw a well-organized collection which he could

Kvarc, Selmecbánya, Szlovákia.
A kristály magassága: 17 cm
Quartz, Banská Štiavnica, Slovakia.
Height of the crystal: 17 cm

study with the help of a “scientific catalogue”. The
last remark is interesting because no inventory
is known from this period. It is worth mentioning that after the Austro-Hungarian Compromise
of 1867, education was conducted in Hungarian,
consequently, students from other parts of the
monarchy or from abroad no longer attended
the academy. The decrease in the money intended for the maintenance of the institution and the
decline in mining in Banská Štiavnica resulted in
an increasingly worse situation in terms of education and research. This also played a role in
the fact that teachers often raised that the institution should be relocated to Budapest, because it was becoming more and more marginal
at Banská Štiavnica. As a response to this situation, the Hungarian state made significant investments from the 1890s, such as the construction
of large modern palaces for the academy.
From 1871 to 1899 Benő Winkler chaired the department. He improved his knowledge in Berlin
before taking up the position, attending the mineralogy and crystallography lectures of Rose and
Groth. During his long tenure in Banská Štiav
nica, he considered teaching to be his most important task. He played a significant role in the
first decades of the Hungarian Geological Society, working as the secretary of the society and
as the editor of the Bulletin of the Hungarian Geological Society. He was an experienced field geologist, and before his years in Banská Štiavnica he was involved in the geological mapping of
several areas in the employment of the geological institutes in Vienna and Budapest. During his
period, the collection continued to develop and
from 1871 onwards was housed in the building of
the Mining District Court. Later, the department
was moved along with the collections to the new
„Mining and Metallurgy Palace” of the academy,
inaugurated in 1900. It may have been the period,
at the end of the 19th century, that the academy
purchased a large, didactically valuable collection of the world-famous Bonn-based company
(Dr. F. Krantz) comprising of minerals, ores, rocks
and fossils (hundreds of specimens in total). This
is evidenced by the labels of the specimens, according to which the purchase could in any case
have taken place after 1890. It is worth mentioning, however, that there are also labels bearing
the inscription “A. Krantz in Bonn”, which prove
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nyai Bányászati Levéltárban. Jelentős ásványtani
és teleptani anyag került szintén vásárlás útján
ugyanebben az időszakban a freibergi K. S. [Königlich-Sächsische] Mineralien-Niederlage cégtől is az akadémia gyűjteményébe. Egy dél-afrikai
gyémánt-előfordulásokkal kapcsolatos teleptani anyag megvételét ajánló levél is fennmaradt
1896-ból. Ez szintén a gyűjteményfejlesztés aktivitását bizonyítja, hiszen a kereskedők elsősorban olyan intézményeket kerestek meg ajánlatokkal, amelyek gyakran fejlesztették vásárlással
a kollekciójukat. Kijelenthetjük, hogy a 19. század
második felében a gyűjtemény újabb fénykorát
élte. De az ásványgyűjtemény gyarapítása mellett más jelentős fejlesztések is történtek, kristálymodelleket, polarizációs mikroszkópokat, goniométereket és más eszközöket is vásároltak. A
friss szerzemények adataival 1899-ig kiegészített
1886-os leltárkönyv alapján az ásványgyűjtemény
5747 tételből állt. A leltárt áttekintve megállapítható, hogy a 19. század végére az oktatást szolgáló, tudatosan fejlesztett kollekció jött létre. A
példányoknak mintegy harmada külföldi lelőhe-

Részlet az 1886-as leltárkönyvből (arany-ezüst
telluridok)
Detail from the inventory book of 1886 (goldsilver tellurides)

volt, selmecbányai évei előtt a bécsi és a budapesti geológiai intézetek alkalmazásában számos
terület földtani térképezésében részt vett. Tanársága alatt tovább fejlődött a gyűjtemény, melyet
1871-től a bányabírósági épületben helyeztek el.
Végül az 1900-ban átadott Bányászati-Kohászati Palotában nyert elhelyezést a tanszék a gyűjteményekkel együtt. Ebben a periódusban, a 19.
század végén kerülhettek a világhírű F. Krantz
Bonnban székelő cégének didaktikai szempontból
értékes ásványai, ércei, kőzetei és ősmaradványai
(összességében több száz példány) az akadémia
tulajdonába. Ezt bizonyítják a példányok alátétcédulái, melyek alapján a vásárlás mindenképpen 1890 után történhetett. Érdemes azonban
megemlíteni, hogy olyan alátétcédulák is vannak
(„A. Krantz in Bonn” felirattal), melyek korábbi,
az 1850–1888-as évek közötti gyarapodást bizonyítják. Krantz-féle cégtől történő vásárlásokról számos dokumentumot őriznek a selmecbá-
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Polarizációs mikroszkóp (a 19. század végéről).
Fotó: Kupi László
Polarizing microscope (from the late 19th
century). Photo: László Kupi

earlier acquisitions between 1850 and 1888. Numerous documents about purchases from the
Krantz company are kept in the Mining Archives
in Banská Štiavnica. Significant mineralogical and
mineral deposit material was purchased from the
Freiberg Mining Academy Mineral Dealership (K.
S. Mineralien-Niederlage) for the collection of the
academy during the same period. A letter from
1896, recommending the purchase of some mineral deposit material related to diamond deposits
in South Africa also survived. This is also proof
of active collection development, as dealers primarily sought out institutions that often expanded their collection through purchase. It is safe to
say that in the second half of the 19th century
the collection was in its heyday. But in addition to
the enrichment of mineral collection, other significant developments have taken place, such as
the purchase of crystal models, polarizing microscopes, goniometers and other devices.
Based on data from the 1886 inventory book
the mineral collection consisted of 5,747 items.
It was supplemented with the data of the new
acquisitions until 1899. Reviewing the inventory, it is safe to say that by the end of the 19th
century, a consciously developed collection was

Fából készült nagy kristálymodellek
(a 19. század végéről). Fotó: Kupi László
Large, wooden crystal models
(from the late 19th century). Photo: László Kupi

formed for educational purposes. About a third
of the specimens came from foreign localities
so as to enrich the systematic collection. Let us
highlight some groups from the collection: 1) almost all of the minerals discovered in the Carpathian region were represented, such as tetradymite from Župkov, hauerite from Kalinka,
alloclasite from Oraviţa, sylvanite from Baia de
Arieş, nagyágite, krennerite and alabandite from
Săcărâmb, szmikite and felsőbányaite from Baia
Sprie, rhodonite from Cavnic, euchroite and libethenite from Ľubietová, veszelyite and ludwigite from Ocna de Fier, rutile from Revúca, native
tellurium from Faţa Băii. 2) the Banská Štiavnica
mining area was of course especially well represented both with gangue and ore minerals, especially silver sulphides; 3) a significant number
of specimens came from classical ore deposits
of the Carpathians (e.g. from the ore deposits
of Dognecea, Ocna de Fier, Oraviţa, Cavnic, Baia
Sprie, Roşia Montană, Săcărâmb, Băiţa (Bihor),
Špania Dolina, Ľubietová); 4) beautiful series from
Bohemian, Saxon, Austrian, Silesian ore deposits
were also present; 5) a wide variety of rare mineral species to complement the systematic collection originated from Italy, Switzerland, England,
Scotland, Greenland, Sweden, Norway, Russia,
and occasionally from overseas countries (e.g.,
USA, Canada, Mexico, Peru, Chile, Brazil). A surviving “Mineral Collection Note” (inventory) from
the 1870s made by a third year student, Kálmán
Fancsy, proves that during this period there were
some among the students who had their own
collection. It cannot completely be ruled out that
this was a collection compiled as an assignment
(as there are some known from the previous period), but it is contradicted by the fact that it contains many (nearly 500) specimens.
In 1899, Hugó Böckh became a professor in
the department, under his tenure major developments took place mainly in the geological
and palaeontological collections. Böckh’s widespread scientific activity extended to the fields
of mineralogy, petrology and geology, but later
he turned to applied geology, mostly hydrocarbon research. His two-volume “Geology” (I-II)
was published in 1903 and 1909 and was one of
the most up-to-date textbook of its time, used
in geology education in Hungary for almost half
a century. In the first volume, a separate chapter presents the rock-forming minerals at the
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Vitális István (1871–1947)

lyű, kifejezetten rendszertani fontosságú mintákat tartalmazott. Emeljünk ki néhány csoportot:
1) a Kárpát-övezetben felfedezett ásványokból
szinte minden jelen volt, így tetradimit Zsubkóról,
hauerit Kalinkáról, alloklász Oravicáról, szilvanit
Offenbányáról, nagyágit, krennerit és alabandin
Nagyágról, szmikit és felsőbányait Felsőbányáról, rodonit Kapnikbányáról, eukroit és libethenit Libetbányáról, veszelyit és ludwigit Vaskőről,
rutil Nagyrőcéről, terméstellúr Facebányáról; 2)
kiemelten voltak képviselve a selmecbányai bányavidék példányai, mind a meddő-, mind az ércásványokkal, különös tekintettel az ezüst-szulfidokra; 3) jelentős számban voltak jelen a kárpáti
klasszikus ércelőfordulások példányai (pl. Dognácska, Vaskő, Oravica, Kapnikbánya, Felsőbánya,
Verespatak, Nagyág, Rézbánya, Úrvölgy, Libetbánya ércesedéseiből); 4) szép sorozatok voltak a
csehországi, szászországi, ausztriai, sziléziai ércesedésekből; 5) a rendszertant kiegészítendő,
sokféle ritka ásványfaj származott Olaszországból, Svájcból, Angliából, Skóciából, Grönlandról,
Svédországból, Norvégiából, Oroszországból,
esetenként tengerentúli országokból (pl. USA,
Kanada, Mexikó, Peru, Chile, Brazília). Az 1870-es
évekből, Fancsy Kálmán III. éves bányászhallgató
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által készített és napjainkig fennmaradt „Ásvány
gyűjteményi jegyzet” (leltárkönyv) azt bizonyítja, hogy a hallgatók között ebben az időszakban
is voltak olyanok, akik saját gyűjteménnyel rendelkeztek. Nem zárhatjuk ki teljesen, hogy ez egy
beadásra összeállított kollekció (miként a korábbi periódusból is tudunk ilyenekről), de ennek ellentmond, hogy nagyon sok (közel 500) példányt
tartalmaz.
1899-ben Böckh Hugó lett a tanszék profes�szora, vezetése alatt elsősorban a földtani és a
paleontológiai gyűjteményekben történt jelentősebb fejlődés. Böckh tudományos munkássága
széleskörű volt, az ásványtan, kőzettan, földtan
területére egyaránt kiterjedt, de később az alkalmazott földtan, leginkább a szénhidrogén-kutatás felé fordult. 1903-ban és 1909-ban jelent meg
kétkötetes „Geológia” című nagy munkája, mely a
maga idejében a legkorszerűbbek közé tartozott.
Ezt a tankönyvet mintegy fél évszázadig használták a geológia oktatásában Magyarországon.
Az első kötetben külön fejezet mutatja be a kor
tudományos szintjén a kőzetalkotó ásványokat,
kémiai információkkal, kristálytani adatokkal és
számos kristályrajzzal együtt. Böckh 1914-ben
történt távozásával Vitális István lett a tanszék
vezetője. Sajnos a további gyarapodást az első
világháború kitörése megakadályozta.

Vendl (Vendel) Miklós (1896–1977)

Részlet a soproni ásványrendszertani kiállításból (1920-as évek).
Detail of the systematic mineral exhibition in Sopron (1920s).

Alátétcédula az 1922–1934-es periódusból
(Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki
Főiskola)
Label from the 1922–1934 period (Royal Hungarian
College of Mining and Forest Engineering)

Alátétcédula az 1904–1922-es periódusból
(Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola)
Label from the 1904–1922 period (Royal
Hungarian College of Mining and Forestry)
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Alátétcédulák az 1934–1949-es periódusból
(Magyar Királyi József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-,
Kohó- és Erdőmérnöki Kara)
Labels from 1934–1949 period (Faculty of Mining,
Metallurgical and Forest Engineering, Royal
Hungarian Palatine Joseph University
of Technology and Economics)

Soproni periódus
Az első világháború következményeként – tekintettel arra, hogy 1918 novemberében a csehszlovák legionáriusok megkezdték a leendő államuknak követelt területek megszállását, hogy a
későbbi békekonferenciát kész helyzet elé állítsák
– az akadémia 1918 végén, a források szerint november 20 és december 13 között, gyűjteményeivel, könyvtárával és számos ingóságával együtt
vonatszerelvényeken először Budapestre, utána
pedig Sopronba költözött. Érdemes megemlíteni,
hogy a költözködésben a hallgatók szerepe óriási
jelentőségű volt, nélkülük az idő rövidsége miatt
nem kerülhettek volna át a könyvtári, gyűjteményi és laboratóriumi anyagok, sok esetben a bú-
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torzattal együtt. Mind a gyors költözködés, mind
a zaklatott külső körülmények jelentős anyagi és
tárgyi veszteségeket okoztak a tanszék életében. Egyes források szerint például nem sikerült
a teljes ásványtani kollekciót átköltöztetni. Az
bizonyos, hogy a gyűjteményekhez kapcsolódó
leltárkönyvek, a tanszékekhez kapcsolódó kéziratok, levelezés jelentős része Selmecbányán
maradt (ma a Szlovák Bányászati Levéltárban őrzik őket). Érdemes megjegyezni, hogy az akadémia
új helyszíneként nemcsak Sopron, de Gödöllő és
Miskolc is fölmerült, végül a soproni polgármester kitartó lobbizása győzött a döntésnél. Tehát
az újrakezdés nehéz feladata várta Vitális Istvánt Sopronban, aki a lehetőségekhez képest eleget tett ennek. Vitális 1923-ig vezette a tanszéket
és aktív tevékenységet fejtett ki nemcsak a tanszék, de az egyetem életében is. Emellett élénk
földtani és nyersanyagkutató munkát végzett,
valamint kiemelkedően sokat publikált. Számos
földtani, teleptani, őslénytani tanulmány mellett
megírta „Magyarország szénelőfordulásai” című
monográfiáját. Ezek mellett a gyűjteményre is
odafigyelt, hiszen a földtani kollekció szénkőzeteket bemutató része az elkövetkező évtizedben
jelentősen gazdagodott. Érdemes megemlíteni, hogy a budapesti Pázmány Péter (ma Eötvös
Loránd) Tudományegyetem 1922-ben jelentős
mennyiségű, a katalógusuk kimutatása szerint
3250 példányból álló ásványrendszertani anyagot, 3600 darabos gyakorló ásványgyűjteményt
és 8650 példányból álló teleptani anyagot juttatott a gyűjtemény bővítésére. Az anyag tanulmányozása során erre utaló alátétcédulákkal sajnos
nem találkoztunk.
Az ásvány- és földtani gyűjtemény az 1923ban (immár a M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán) megalakult Ásvány- és Földtani Tanszéken Vendl (1943-tól Vendel) Miklós
irányítása alá került. Ő 1941-ig vezette a tanszéket (utána 1942-től 1959-ig a Földtan-Teleptani Tanszék vezetője volt). Vendl korai tudományos munkáiban elsősorban ásványoptikai
és kőzettani témákkal foglalkozott, de később
teleptani témákra koncentrált. Legértékesebb
monográfiái kőzet- és ércmeghatározási módszerekkel, illetve magyarországi lelőhelyek
teleptanával foglalkoznak. Vendl professzor
vezetésével már a kezdetekben egy új ásványrendszertani kiállítást hoztak létre az egyetem

Sopron, az egyetem főépülete, a gyűjtemények helye 1919–1959 között. Fotó: Szakáll Sándor
Sopron, main building of the university, location of the collections between 1919 and 1959.
Photo: Sándor Szakáll

scientific level of the period, along with chemical
information, crystallographic data, and numerous crystal drawings. When Böckh left in 1914,
István Vitális became the head of the department. Unfortunately, further growth was prevented by the outbreak of World War I.
The Sopron period
As a consequence of the First World War, in November 1918 the Czechoslovak legionnaires began occupying the territories demanded by their
future state, including Banská Štiavnica, in order
to confront the later peace conference a fait
accompli. Therefore, at the end of 1918, according to different sources, between November 20
and December 13, the academy first moved to
Budapest and then to Sopron by train, carrying along its collections, library and numerous
belongings. It is worth mentioning that the role
of the students in the relocation was of enormous importance, without them the library, collection and laboratory materials, in many cases together with the furniture, would not have
been transferred due to the shortness of time.

Both the rapid relocation and the troubled circumstances incurred significant financial and
material losses in the life of the department. For
example, according to some sources, the entire
mineralogical collection did not managed to be
relocated. It is certain that a significant part of
the inventory books of the collections, the manuscripts and correspondence related to the departments remained in Banská Štiavnica. Today
they are kept in the Slovak Mining Archives. It
is worth noting that not only Sopron, but also
Gödöllő and Miskolc came up as a potential location of the academy, and in the end the persistent lobbying of the mayor of Sopron was decisive. So, in Sopron the difficult task of starting
again awaited István Vitális, who fulfilled this
assignment as much as possible. Vitális led the
department until 1923 and was active not only
in the life of the department but also in the life
of the university. Moreover, he did intensive geological and raw material exploration work and
had an outstanding number of publications. In
addition to several geological, economic geological and palaeontological papers, he wrote
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Miskolc, A/3-as épület, a gyűjtemények helye 1959-től napjainkig. Fotó: Szakáll Sándor
Miskolc, A/3 building, location of the collections from 1959 to the present day. Photo: Sándor Szakáll

főépületében Dana rendszere szerint fölépítve.
Érdemes megemlíteni, hogy ennek a bútorzatában van ma is kiállítva a rendszertani kiállítás
Miskolcon. Az 1920-as évektől az 1950-es évek
végéig a gyűjteménynek elsősorban a teleptani
és kőzettani anyaga fejlődött. Ennek egyik oka
az volt – Vendel Miklós és a másik tanszékvezető, Szádeczky-Kardoss Elemér szakmai érdeklődésén kívül –, hogy az első világháború utáni
időszakban nagy lendülettel folyt a hazai föld
kutatása szilárd és folyékony ásványi nyersanyagok után, hiszen az ország jelentős nyersanyag-előfordulásainak döntő része elveszett.
Szádeczky-Kardoss – az Ásvány- és Földtani
Tanszék 1942–50 közötti professzora – kutatási irányai felölelték a kőzettan, ásványoptika,
földtan számos területét, különös tekintettel a
szénkőzettanra és ércteleptanra. Nincs nyoma
annak, hogy kifejezetten a rendszertant erősítendő példányokat vásároltak volna a gyűjtemény számára, nyilván az ilyen célokra hiányzó
pénz miatt. Érdemes megemlíteni, hogy a Soproni Egyetem mai ásványgyűjteményének tanulmányozása során még ráakadtunk néhány

38

selmecbányai eredetű példányra, ami a nagy
volumenű és gyors költözködések miatt nem
meglepő. A soproni periódusból meg kell említeni Böszörményi Nagy Károly adjunktus (Dzseki bácsi) nevét, ő foglalatoskodott legtöbbet
az 1950-es években a gyűjteménnyel. Az 1959
nyarán történő teljes átköltözködéshez a példányok csomagolását végezte, sőt a visszaemlékezések szerint részt vett Miskolcon az első
rendszertani kiállítás rendezésében is.
Miskolci periódus
1959 közepén, amikor a tanszék teljes egészében, gyűjteményeivel együtt Miskolcra költözött,
új időszámítás kezdődött. Szervezetileg azonban
már 1949-től megindult ez a folyamat Szádeczky-Kardoss Elemér dékán koordinálásával, aki
egyébként az újonnan létrehozott Nehézipari Műszaki Egyetem első rektora lett. Visszaemlékezések szerint az első gyűjteményi részek 1951-ben
Miskolcra kerültek, hiszen már itt történt az ásványtan oktatása. A Sopronból történő végső
költöztetés vagy az itteni kicsomagolás azonban
nem lehetett zökkenőmentes, hiszen például a

a monograph entitled “The Coal Occurrences
in Hungary”. Moreover, he also paid attention to
the collection, because the part of the geological collection presenting coals was significantly enriched in the next decade. It is worth mentioning that in 1922 Pázmány Péter University of
Budapest (now Eötvös Loránd University) provided a significant amount of mineralogical material, which according to its catalogue included 3250 specimens for the systematic mineral
collection, 3600 specimens for educational purposes and 8650 specimens for the mineral deposit collection. Unfortunately, no labels were
found during the study of the material.
Meanwhile (now at the College of Mining and
Forest Engineering) the Department of Mineralogy and Geology was established in 1923,
and the mineral and geological collection
came under the control of Miklós Vendl (Vendel from 1943), who chaired the department
until 1941 (then from 1942 to 1959 he chaired
the Department of Geology and Mineral Deposits). In his early scientific work, Vendl dealt
primarily with mineral optics and petrology,
but later focused on mineral deposits. His

Földvári Aladár (1906–1973)

most valuable publications deal with methods of rock and ore determination and the
Hungarian mineral deposits. Led by Professor
Vendl, a new mineral exhibition following Dana’s system was set up in the main building of
the university in the very beginning of the Sopron era. It is worth mentioning that the systematic exhibition in Miskolc is still on display
in these cabinets. From the 1920s to the late
1950s, mainly the collection of raw materials and rocks developed primarily. Apart from
the professional interest of Miklós Vendel and
the later head of department Elemér Szádeczky-Kardoss, one of the reasons for this was
that in the post-World War I period exploration of the remained territory of Hungary for
solid and liquid raw materials gained, because
Hungary had lost a significant part of its significant mineral deposits. As a professor in the
Department of Mineralogy and Petrology from
1941 to 1950, Szádeczky-Kardoss’s research
fields covered numerous areas of petrology,
mineral optics and geology, with special reference to coal petrology and ore geology. There
is no evidence that specimens were purchased
specifically to strengthen the collection from
a systematic point of view, apparently due to
a lack of money for such purposes. It is worth
mentioning that during the study of today’s
mineral collection of the University of Sop
ron, some specimens from Banská Štiavnica were found, which is not surprising due to
the large volume and fast relocation. From
the Sopron period, Assistant Professor Károly Böszörményi Nagy should be mentioned,
who dealt the most with the collection in the
1950s. He packed the specimens to be transferred in summer 1959 and, according to recollections, even took part in the organization
of the first systematic exhibition in Miskolc.
The Miskolc period
In 1959, when the whole department moved
to Miskolc, including its collections, a new era
began. Organizationally, however, this process
started as early as 1949 under the coordination
of Dean Elemér Szádeczky-Kardoss, who, for that
matter, became the first rector of the new university. According to recollections, the first parts
of the collection were sent to Miskolc as early as
1951, since mineralogy was already taught here.
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példányok alátétcéduláinak egy része összekeveredett. Az ásványgyűjtemény rendezését az
1960-as évek elején Wallacher László tanársegéd végezte Böszörményi Nagy Károly adjunktus
segítségével, utóbbi ismerte akkoriban legjobban
az anyagot. A rendszertani kiállítás az 1960-as
évek második felében került jelenlegi helyére, az
A3-as épület 3. emeletére, pontosan abban a bútorzatban, melyben Sopronban ki volt állítva (az
egyedüli változás az volt, hogy az eredetileg körbejárható vitrines szekrényeket kettévágták, és
ilyen módon egyik oldalukkal a falhoz helyezték,
amint ma is látható a tanszéki folyosón). Ez a feltehetően Hugo Strunz rendszere szerint fölépített kiállítás az 1980-as évek közepéig szolgálta
az oktatást. Az Ásvány- és Kőzettani Tanszéket
1951–1966, illetve 1968–1982 között Pojják Tibor
egyetemi docens vezette. Idejének nagy részét az
oktatás (1951–1958 között például a tanítás miatt
Miskolc és Sopron között ingázott), illetve jegyzetek írása kötötte le. Komolyabb fejlesztésekről nem tudunk, jobbára a munkatársak kutatási
anyagai integrálódtak a kollekcióba. A munkatársak idejük nagy részét szintén az oktatásnak
szentelték, tekintettel a hallgatók nagy számára. A kutatási témák az üledékes és magmás kőzettanra koncentráltak, de foglalkoztak többek
között termolumineszcenciával és elektronmikroszkópiával is. Kiemelhető ebből a periódusból
a Földvári Aladár vezetése alatti időszak. Földvári 1966–1968 között az Ásvány- és Kőzettani Tanszéket, míg 1969–1973 között a Földtan-Teleptani
Tanszéket vezette. Ebben a periódusban készültek
a két tanszéken azok a nagyszabású, sok rajzzal,
festményekkel, modellekkel, domborművekkel
szemléltetett kiállítások, melyek egy része még
ma is látható. Az egyetem akkori aulájában nagy
vitrinekben is készült egy kiállítás 1968-ban az
Ásvány- és Kőzettani Tanszék anyagából. Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy a nagy rendszertani kiállítás is Földvári professzor idején készülhetett el. Ezen kiállítások megvalósításában a két
tanszék oktatói fontos szerepet játszottak. Vis�szaemlékezések szerint Földvári professzor volt
az inspiráló személy, de a végrehajtás döntően a
kollektívára hárult. Földvári Aladár – aki korábban
a budapesti Műszaki Egyetemen, a Magyar Állami
Földtani Intézetben és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen is tevékenykedett – jelentős terepi és kutatómunkájából adódóan sok
anyaggal gazdagította a gyűjteményeket. A te-
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leptani gyűjteményben például számos példány
képviseli az 1940-ben az országhoz visszacsatolt
Észak-Erdély és a Felvidék 1938-ban visszacsatolt déli részének lelőhelyeit. Érdemes megemlíteni, hogy az ásványgyűjtemény legértékesebb
arany- és ezüstásványai – melyek döntő része
selmecbányai gyökerű, tehát nagy történeti értéket képvisel – Somfai Attila tanszékvezetése
idején, Seresné Hartai Éva tanársegéd koordinálása révén az 1980-as évek elején kerültek egy
biztonságos páncélszekrénybe a Földtan-Teleptani Tanszéken.
Somfai Attila és Némedi Varga Zoltán professzorok révén megerősödött az alkalmazott
földtani kutatási irány, különösen a szénhidrogének és a kőszéntelepek kutatása vonatkozásában. Az ásványrendszertani kiállítás 1986ban Rainer Wiedemann adjunktus vezetésével
újult meg. Wiedemann a kiállítást, freibergi végzettségű lévén, Hans Jürgen Rössler freibergi
professzor rendszere szerint állította fel. 1985–
1990 között került sor Wiedemann vezetésével

Alátétcédulák az 1959–1990-es periódusból
(Nehézipari Műszaki Egyetem)
Labels from the 1959–1990 period
(Technical University of Heavy Industry)

However, the final removal from Sopron or the
unpacking in Miskolc cannot have been smooth,
since, for example, some of the labels below the
specimens were mixed up. The mineral collection was arranged in the early 1960s by Assistant Lecturer László Wallacher with the help of
Assistant Professor Károly Böszörményi Nagy,
who knew the material best at the time. In the
second half of the 1960s the systematic exhibition took its current place on the 3rd floor of
Building A3 in the very same display cabinets in
which it had been exhibited in Sopron. The only
change was that the original walk-around display cabinets were cut in half and were placed
against the wall, as they are in the departmental
corridor today. This exhibition, presumably built
according to Strunz’s system, served education
until the mid-1980s. The Department of Mineralogy and Petrology was chaired by Associate Professor Tibor Pojják from 1951 to 1966 and from
1968 to 1982. Most of his time was devoted to
education (for example, between 1951 and 1958
he had to commute between Miskolc and Sop
ron) to writing lecture notes. No major developments of the collection are known, mostly the
research materials of the academic staff were
integrated into the collection. Academic staff
also spent most of their time teaching because

Részlet a tanszéki folyosón lévő rendszertani
kiállításból (szulfátok) Fotó: Kupi László
Detail from the systematic exhibition
in the corridor of the department (sulphates)
Photo: László Kupi

of the large number of students. Research topics focused on sedimentology and igneous petrology, but also included thermoluminescence
and electron microscopy, for example. The period when Aladár Földvári chaired first the Department of Mineralogy and Petrology between
1966 and 1968, and then the Department of Geology and Mineral Resources between 1969 and
1973 is worth highlighting. It was during this period that large-scale exhibitions supplemented
by several drawings, paintings, models and reliefs were made in the two departments, some
of which are still on display today. In 1968, an exhibition of the material from the Department of
Mineralogy and Petrology was also displayed in
large showcases in the assembly hall of the time.
Based on the above, we believe that the large
systematic exhibition must have been completed during the tenure of Professor Földvári. The
academic staff of the two departments played
an important role in making of these exhibitions.
According to recollections, Professor Földvári
was the inspiring person, but the realization was
mainly done by the staff. Aladár Földvári, who
previously worked at the Budapest University of
Technology, the Geological Institute of Hungary
and Kossuth Lajos University of Debrecen, enriched the collections with a lot of material due
to his significant field and research work. In the
mineral deposit collection, for example, numer-

Részlet a tanszéki folyosón lévő rendszertani
kiállításból (halogenidek) Fotó: Kupi László
Detail from the systematic exhibition in the
corridor of the department (halogenides)
Photo: László Kupi
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Selmecbányai periódusból származó és mai
leltári számok két példányon. Fotó: Kupi László
Inventory numbers originated from the Banská
Štiavnica period and today on two specimens.
Photo: László Kupi

a gyűjtemény szisztematikus bővítésére börzéken és kereskedőktől történő vásárlások révén. Egerer Frigyes professzor révén – ő 1987–
2001 között vezette a tanszéket – a kutatási
profil kőzetfizikai és alkalmazott kőzettani témákkal bővült. Az 1990-es években Mádai Ferenc tanársegéd készített számítógépes kimutatást a gyűjteményről, részben olyan céllal,
hogy számba tudja venni a régi selmecbányai
eredetű példányokat. 1995 körül került a tan-
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székre Moldvai Rezső budapesti élelmiszerkémikus, ásvány- és növénygyűjtő, sokféle tematikával összeállított, többnyire gyufásdoboznyi
vagy annál kisebb méretű, több száz példányból
álló ásvány- és kőzetgyűjteménye. Tudománytörténeti értéke abban van, hogy az 1930–1990es évek közötti periódusban keletkezett és sokféle forrásból gyarapodott.
Az utóbbi két évtizedben rég nem látott tempóban fejlődött az ásványtani és teleptani gyűjtemény. Ugyanakkor jelentős előrelépés történt
a laboratóriumok modernizálásában is. Korszerű
mikroszkópokkal szerelték föl az optikai laboratóriumot, új készülékekkel gazdagodott a röntgendiffrakciós és a termoanalitikai labor. Új kutatási vonalat képviselve elektronmikroszondás
és röntgenfluoreszcens spektrométeres laboratóriumokat alakítottak ki. Új készülékekkel bővült
a mintaelőkészítési labor, hogy ki tudja szolgálni
az új nagyműszereket. Mindezeknek megfelelően
a kutatási témák az eddigieknél szerteágazóbbá
váltak, a kor kihívásainak megfelelően megjelent
a környezeti ásványtan, a meddőhányók komplex
vizsgálata, a stratégiai szempontból fontos, ún.
kritikus elemek kutatása. Legújabban nagy, nemzetközi pályázatok révén még többféle kutatási
irányban tevékenykedik a tanszék, pontosabban
az Ásvány- és Kőzettani, illetve a Földtan-Teleptani Tanszékek összevonásával 2007-ben létrejött Ásványtani-Földtani Intézet, melynek eddigi
vezetői Földessy János egyetemi tanár (2007–
2012 között) és Mádai Ferenc egyetemi docens
(2012-től napjainkig). A jelenleg intézeti keretek
között működő Ásvány- és Kőzettani Tanszéket
2003-tól 2019-ig Szakáll Sándor egyetemi tanár
vezette, míg 2019-től Zajzon Norbert egyetemi
docens lett az intézeti tanszékvezető. A gyűjtemény fejlődésében a munkatársak terepbejárásai, egyedi vásárlások (többek között számos
alkalommal a legnagyobb európai ásványbörzén
Münchenben vagy Bolognában és Sainte-Marie-aux-Mines-ben), illetve gyűjtők adományai
játszották a főszerepet. Fontos szerephez jutott
a gyűjtemény fejlesztésében az 1983-ban indult,
évenként megrendezett Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál, ahol az évek során sok hiánypótló
példányt szereztünk be. A nagy gyűjteményrendezési munka azzal kezdődött 2001–2002-ben,
hogy az Ásvány- és Kőzettani Tanszék a Földtan-Teleptani Tanszék munkatársaival közösen
„profiltisztítást” végzett a két tanszék több he-

ous specimens from his field work represent the
sites of Northern Transylvania and the southern part of Slovakia, which were reannexed to
the country in 1940 and in 1938 respectively. It
is worth mentioning that the most valuable gold
and silver specimens in the mineral collection,
most of which have Banská Štiavnica roots and
therefore great historical value, were placed in a
safe in the Department of Geology and Mineral
Resources in the early 1980s under the coordination of Assistant Lecturer Éva Seresné Hartai when Attila Somfai chaired the department.
Thanks to Professors Attila Somfai and Zoltán
Némedi Varga, the applied geological research
field was strengthened, especially in the direction of hydrocarbons and coal deposits. The mineralogy exhibition was renewed in 1986 under the
direction of Assistant Professor Rainer Wiedemann. Being a Freiberg alumnus, Wiedemann arranged the exhibition according to the system of
Professor Hans Jürgen Rösler from Freiberg. The
period between 1985 and 1990 saw for the first
time the systematic expansion of the collection
under Wiedemann’s direction by purchases at
mineral fairs and from dealers. Through Professor Frigyes Egerer, who chaired the department
from 1987 to 2001, the research profile was expanded with topics in petrophysics and applied
petrology. In the 1990s, Assistant Lecturer Fe
renc Mádai made a computerized inventory of
the collection, partly with the aim of being able to
determine the number the old specimens from
Banská Štiavnica. Around 1995, a food chemist
and mineral and plant collector from Budapest,
Rezső Moldvai’s collection of hundreds of specimens of minerals and rocks arrived at the department including mostly items as small as a
matchbox or even smaller compiled according
to a wide range of topics. The historical value of
this collection lies in the fact that it was built up
in the period between 1930 and 1990 and grew
from a variety of sources.
The collection of minerals and raw materials has
developed at an unprecedented pace in the last
two decades. At the same time, significant progress has been made in modernizing the laboratories. The optical laboratory has been equipped
with modern microscopes, and the X-ray diffraction and thermoanalytical laboratories have been
enriched with new instruments. Representing a
new line of research, electron microprobe and

X-ray fluorescence spectrometer laboratories
have been set up. New devices have been put in
the sample preparation lab to serve the new research instruments. Accordingly, research topics
have become more diverse than before, in accordance with the challenges of the age, environmental mineralogy and the complex study of waste
dumps and the research of the occurrence of
strategically important (“critical”) elements have
begun. Recently, the department, or to be more
precise the Institute of Mineralogy and Geology,
has been active in several other research fields
supported by large international grants. The institute chaired by Professor János Földessy (2007–
2012) and Associate Professor Ferenc Mádai (from
2012 to present) was established in 2007 by merging the Department of Mineralogy and Petrology and the Department of Geology and Mineral
Resources. The Department of Mineralogy and
Petrology, which currently operates within the
framework of the Institute, was chaired by Professor Sándor Szakáll from 2003 to 2019, and since
2019 by Associate Professor Norbert Zajzon.

Dudás Örs az édesapja (Dudás László)
hagyatékából származó ásványok átadása
alkalmából 2016-ban. Fotó: Szakáll Sándor
Örs Dudás on the occasion of handing over the
minerals from the legacy of his father
(László Dudás) in 2016. Photo: Sándor Szakáll
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Részlet a tanszéki folyosón lévő terminológiai kiállításból. Fotó: Kupi László
Detail from the terminological exhibition in the corridor of the department. Photo: László Kupi

lyen tárolt gyűjteményi anyagában. Ennek keretében az Ásvány- és Kőzettani Tanszéken egyesítettük a teljes ásvány- és kőzetrendszertani
anyagot. Ugyanakkor a Földtan-Teleptani Tanszéken maradt a teleptani, a Magyarország földtana és kőzettana, illetve a paleontológiai anyag.
A leltározásra érdemes törzsanyag kijelölése
után 2001–2002-ben elkészült az ásványgyűjtemény számítógépes nyilvántartása, ebben
akkor mintegy 3500 tétel szerepelt. Érdemes
fölsorolni az utóbbi két évtized legjelentősebb
adományozóit: Kun Béla (Gyöngyös) 350 db, Arnóth József (Bázel, Svájc) 120 db, Elsa és László
Horváth (Hudson, Kanada) 60 db, Tóth Szabolcs
(Recsk) 50 db, Rudolf Ďuďa (Kassa, Szlovákia)
50 db, Koller Gábor (Pilisborosjenő) 50 db. Végül 2016-ban Dudás László (Tucson, USA) egykori gyűjteményéből fia, Dudás Örs közvetítésével
óriási mennyiség, mintegy 2000 válogatott példány került be az ásványgyűjtemény anyagába
és kb. 400 példány a teleptani gyűjteménybe. Érdemes megjegyezni, hogy ezt eredetileg Dudás
László alma materének, a Debreceni Egyetemnek ajánlották föl, de ott nem tudtak megfelelő
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helyet biztosítani számára. Mivel Dudás László
szakmai pályáját az Egyesült Államokban futotta
be, különösen gazdag anyag képviseli az amerikai
kontinens lelőhelyeit. Jelenleg a teljes ásványtani kollekció 7500 tételből áll és 100 országból
kb. 1100 ásványfajt képvisel. Örömteli jelenség,
hogy a világot járó kollégák ma is rendszeresen
hoznak példányokat, gazdagítva a kollekciót.
A gyűjteményi darabok tanulmányozása alapján
megállapítható, hogy jelenleg mintegy 700 példányon található meg a selmecbányai periódust
jelző téglalap vagy rombusz alakú cédulán leltári szám. Ezek mellett kb. 800 példány származhat ugyanabból a korból a lelőhelyük, formájuk és
elhasználtságuk alapján (ezeknél a leltári számot
jelző cédulák már nincsenek a példányon). Ös�szességében mintegy 1500 ásvány maradhatott
fenn napjainkig a selmecbányai periódusból. Ez a
19. század végén készült leltárkönyv alapján a példányok negyede. A 2001–2002-es leltározás során minden régi példányt nyilvántartásba vettünk,
sok közöttük kopottsága, elhasználtsága alapján
minden bizonnyal hosszú ideig gyakorló anyagként
szolgálta az oktatást. 2003-ban elkészült a Hugo

Field trips by staff members, individual purchases (several times at the largest European mineral shows, e.g., in Munich, Bologna and
Sainte-Marie-aux-Mines) and donations from
collectors have played a key role in the development of the collection. The Miskolc International
Mineral Show, started in 1983 and held annually, also plays an important role in the development of the collection, numerous specimens
have been acquired there during the years. The
large-scale rearrangement of the collection
began in 2001 and 2002 when the Department
of Mineralogy and Petrology, together with the
staff of the Department of Geology and Mineral Resources carried out a redistribution of
the collection material of the two departments
stored in several places. As part of this, the entire mineralogy and petrology material of the
departments was integrated at the Department of Mineralogy and Petrology. At the same
time, the Department of Geology and Mineral Resources retained the material related to
mineral deposits, geology of Hungary, petrology and palaeontology. After the selection of
the core stock to be inventoried, the comput-

erised records of mineral collection were completed in 2001 and 2002, which included about
3,500 items. It is worth listing the most significant donors of the last two decades: Béla Kun
(Gyöngyös, Hungary) 350, József Arnóth (Basel,
Switzerland) 120, Elsa and László Horváth (Hudson, Canada) 60, Szabolcs Tóth (Recsk, Hungary) 50, Rudolf Ďuďa (Košice, Slovakia) 50, Gábor
Koller (Pilisborosjenő, Hungary) 50 specimens.
Finally, in 2016, a huge donation of about 2,000
selected specimens was included in the mineral
collection and about 400 specimens in the mineral deposit collection, all from the former collection of László Dudás (Tucson, USA), through
his son Örs Dudás. Since László Dudás made his
professional career in the United States, a particularly rich material represents the sites of
the American continent. It is worth noting that
the collection was originally offered to László
Dudás’s alma mater, the University of Debrecen, but they could not provide a suitable place
there. Currently, the entire mineralogical collection consists of 7,500 items and it represents
some 1,100 mineral species from 100 countries. It is gratifying that colleagues travelling

Régi ásványok a selmecbányai periódusból a Miskolci Egyetem főbejáratánál lévő kiállításon.
Fotó: Kupi László
Old specimens from the Banská Štiavnica period in an exhibition at the main entrance of the University
of Miskolc. Photo: László Kupi
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Strunz rendszerén alapuló, az oktatást szolgáló
új rendszertani kiállítás, mely kb. 1300 példányt
mutat be, lehetőség szerint a legfontosabb változatokkal együtt. 2002-ben készült el az ásványok
legfontosabb fizikai és morfológiai tulajdonságait bemutató terminológiai kiállítás (100 példány).
Megjegyzendő, hogy mind a terminológiai, mind a
rendszertani kiállításhoz a miskolci Herman Ottó
Múzeum Ásványtára tartós letétként kb. 200 ásványt adott át a tanszéknek (az utóbbi években ez
a szám jelentősen csökkent az új szerzeményekkel történt pótlások révén). A 2001–2002-es évek
folyamán megtörtént a gyakorló ásvány- és kőzetgyűjtemény fejlesztése és rendezése is. Természetszerűen ez a legjobban igénybe vett gyűj-

temény, melynek anyagát évente ellenőrizzük és
pótoljuk. Az oktatás szempontjából legfontosabb
ásványokból és kőzetekből hármas-négyes sorozatokat alakítottunk ki, melyeket az ásvány- és kőzettani gyakorlatoknak helyt adó Pettkó-teremben
helyeztünk el. A tanszék előtti térben áll az újrarendezett kőzetrendszertani kiállítás (350 példány),
illetve néhány más, tematikus összeállítás: környezeti ásványtani, új szerzemények, régi ércteleptani példányok, az egyetemhez kötődő tudományra
új ásványok, illetve Kun Béla és Dudás László adományaiból egy-egy válogatás. Úgy gondoljuk, hogy
felsőoktatási szempontból a világ egyik legrégebbi ásványgyűjteménye továbbra is szolgálni tudja a
leendő hallgatók eredményes oktatását.
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18–19. századi ásványtani könyvek a Selmeci Műemlékkönyvtár kiállításán (Miskolci Egyetem).
Fotó: Kupi László
Mineralogy books from the 18th and 19th centuries in the exhibition of Selmec Museum Library,
University of Miskolc. Photo: László Kupi
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the world regularly bring specimens to enrich
the collections.
Based on the study of the specimens, it can be
stated that there are currently about 700 specimens with an inventory number on the rectangular or diamond-shaped labels proving the origin from the Banská Štiavnica period. In addition,
some 800 specimens may come from the same
period based on the locality, outlook and damage
of the specimens (the old inventory number labels, however, are no longer on these specimens).
In total, therefore, about 1,500 specimens may
have survived to this day from the Banská Štiavnica period. This is a quarter of the specimens registered in the inventory book made in the late 19th
century. During the 2001–2002 inventory, all the
old specimens were registered, several of which,
based on their damage, must have served as practising material for a long time. In 2003, a new systematic exhibition for educational purposes was
completed on the basis of the Strunz classification. It presents 1,300 specimens, preferably with
the most important mineral species and varieties.
A terminology exhibition of 100 specimens presenting the most important physical and morphological properties of minerals was completed

in 2002. It should be noted that the Department
of Mineralogy of the Herman Ottó Museum in Mis
kolc provided the department with a permanent
deposit of about 200 specimens for both the terminological and systematic exhibition. In recent
years, this number has decreased significantly
through replacements with new acquisitions.
In 2001 and 2002, the mineral and rock collection for practical purposes, was also extended
and rearranged. Of course, this is the most used
collection, the material of which is checked and
replaced every year. For educational purposes
the most important minerals and rocks are arranged in series of three or four (“sets for practice”) and placed in the Pettkó Hall, where mineralogical and petrological practices are held. The
rearranged petrological exhibition of 350 specimens and some other thematic collections, such
as those of environmental mineralogy, new acquisitions, old ore deposit specimens, and a selection of the donations from Béla Kun and László
Dudás are displayed in the hallway of the department. We believe that the mineral collection, which is one of the world’s oldest from a
higher education perspective, can continue to
serve the effective education of future students.
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Helységnevek / Locality names
Az alábbiakban a szövegben szereplő bányahelyek magyar nevei találhatók ábécé sorrendben.
(Zárójelben a szakirodalomban kevésbé használt
hivatalosan megállapított nevek vannak). Mögöttük a mai (szlovák/román), illetve az egykor széles körben használt német megfelelőkkel.

Below are the Hungarian names of the localities
mentioned listed in the text, in alphabetical order. (Officially established names less used in
the literature are in brackets). Behind them are
the modern (Slovak/Romanian) and, if they existed, German equivalents.

Aranyida – Zlatá Idka
Besztercebánya – Banská Bystrica, Neusohl
Dognácska – Dognecea, Dognatschka
Felsőbánya – Baia Sprie
Gölnicbánya – Gelnica, Göllnitz
Helcmanóc – Helcmanovce
Hodrusbánya – Banská Hodruša, Hodritsch
Igló – Spišská Nová Ves, Zipser Neudorf
Kalinka (Végleskálnok) – Vígľašská Huta-Kalinka
Kapnikbánya – Cavnic
Körmöcbánya – Kremnica, Kremnitz
Libetbánya – Ľubietová, Libethen
Nagyrőce – Revúca, Gross-Rauschenbach / Rewutza
Offenbánya (Aranyosbánya) – Baia de Arieş,
Offenburg

Oravica – Oraviţa, Orawitza
Porács – Poráč
Rézbánya – Băiţa (Bihor)
Rozsnyó – Rožňava, Rosenau
Selmec(z) (= Selmecbánya)
Selmecbánya – Banská Štiavnica, Schemnitz
Szászkabánya – Sasca Montană, Bergwerk Saska / Deutsch Saska
Szomolnok – Smolník, Schmölnitz
Újmoldova – Moldova Nouă, Neumoldowa
Úrvölgy – Špania Dolina, Herrengrund
Vaskő / Moravica – Ocna de Fier, Eisenstein
Verespatak – Roşia Montană
Vörösvágás – Červenica
Zsupkó (Erdősurány) – Župkov, Schubkau
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Ásványgaléria /
Mineral Gallery
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Selmecbányai periódus /
The Banská Štiavnica period

Termésarany, Verespatak, Románia. A lemez mérete: 6,5 cm
Native gold, Roşia Montană, Romania. Size of the plate: 6.5 cm

53

Eukroit, Libetbánya, Szlovákia. A példány mérete: 11 cm
Euchroite, Ľubietová, Slovakia. Size of the specimen: 11 cm

Szilvanit, Aranyosbánya, Románia.
A példány mérete: 12 cm
Sylvanite, Baia de Arieş, Romania.
Size of the specimen: 12 cm

54

Krokoit és vauquelinit,
Berezovszk, Ural,
Oroszország:
A példány mérete: 7 cm
Crocoite and vauquelinite,
Berezovsk, Ural, Russia.
Size of the specimen: 7 cm

Kvarc (ametiszt), pirit, szfalerit, Selmecbánya, Szlovákia. Képszélesség 3,5 cm
Quartz (amethyst), pyrite, sphalerite, Banská Štiavnica, Slovakia. Width of the picture: 3.5 cm

55

Azurit és malachit, Újmoldova, Románia. A példány mérete: 7 cm.
Azurite and malachite, Moldova Nouă, Romania. Size of the specimen: 7 cm.

56

Barit, Felsőbánya, Románia. A példány mérete: 14 cm
Baryte, Baia Sprie, Romania. Size of the specimen: 14 cm

57

Barit és azurit, Schwaz, Tirol, Ausztria.
A példány mérete: 6 cm
Baryte and azurite, Schwaz, Tyrol, Austria.
Size of the specimen: 6 cm

Cinnabarit, Avala-hegy, Belgrád, Szerbia.
Képszélesség: 1,2 cm
Cinnabar, Mt. Avala, Belgrade, Serbia.
Width of the picture: 1.2 cm

58

Helvin, Breitenbrunn, Szászország, Németország. Képszélesség: 3 cm
Helvine, Breitenbrunn, Saxony, Germany. Width of the picture: 3 cm

Manganit, Ilfeld, Türingia,
Németország.
A példány mérete: 12 cm
Manganite, Ilfeld, Thuringia,
Germany.
Size of the specimen: 12 cm

59

Pszeudomalachit, Libetbánya, Szlovákia. A példány mérete: 9 cm
Pseudomalachite, Ľubietová, Slovakia. Size of the specimen: 9 cm

Elbait (rubellit), Minas Gerais, Brazília.
A kristály magassága: 4,5 cm
Elbaite (rubellite), Minas Gerais, Brazil.
Height of the crystal: 4.5 cm

60

Diopszid és grosszulár (hesszonit), Ala-völgy,
Piemont, Olaszország. A példány mérete: 4,5 cm
Diopside and grossular (hessonite), Ala Valley,
Piedmont, Italy. Size of the specimen: 4.5 cm

Heulandit, Fassa-völgy, Dél-Tirol, Olaszország. A példány mérete: 12 cm
Heulandite, Fassa Valley, South Tyrol, Italy. Size of the specimen: 12 cm

61

Grosszulár (hesszonit) és klinoklor. Ala-völgy, Piemont, Olaszország. Képszélesség: 1,2 cm
Grossular (hessonite) and clinochlore, Ala Valley, Piedmont, Italy. Width of the picture: 1.2 cm

Termésarany, Verespatak, Románia.
A példány mérete: 1,6 cm
Native gold, Roşia Montană, Romania.
Size of the specimen: 1.6 cm

62

Mikroklin (amazonit), Pikes Peak, Kolorádó, USA.
A kristály mérete: 9 cm
Microcline (amazonite), Pikes Peak, Colorado,
USA. Size of the crystal: 9 cm

Aragonit, Úrvölgy, Szlovákia. A példány mérete: 12 cm
Aragonite, Špania Dolina, Slovakia. Size of the specimen: 12 cm

Sztilbit és kalcit, Rézbánya,
Románia.
Képszélesség: 3,5 cm.
Stilbite and calcite, Băiţa
(Bihor), Romania.
Width of the picture: 3.5 cm

63

Soproni periódus /
The Sopron period

Rodokrozit kvarccal, Kapnikbánya, Románia. Képszélesség: 7 cm
Rhodochrosite with quartz, Cavnic, Romania. Width of the picture: 7 cm

64

Markazit, Rudabánya.
A kristálycsoport magassága: 3 cm.
Marcasite, Rudabánya, Hungary.
Height of the crystal group: 3 cm

Berill (smaragd), Közép-Urál, Oroszország. A példány mérete: 7 cm
Beryl (emerald), Middle Ural, Russia. Size of the specimen: 7 cm

65

Andradit, Vaskő, Románia.
A példány mérete: 8 cm
Andradite, Ocna de Fier, Romania.
Size of the specimen: 8 cm

Opál (nemesopál), Vörösvágás, Szlovákia.
Képszélesség: 6 cm
Opal (precious opal), Červenica, Slovakia.
Width of the picture: 6 cm

66

Miskolci periódus /
The Miskolc period

Fluorit, Cave-in-Rock, Hardin, Illinois, USA. A példány mérete: 14 cm
Fluorite, Cave-in-Rock, Hardin, Illinois, USA. Size of the specimen: 14 cm

67

Hemimorfit, Ojuela-bánya, Mapimí, Mexikó.
A példány mérete: 7,5 cm
Hemimorphite, Ojuela Mine, Mapimí, Mexico.
Size of the specimen: 7.5 cm

Apofillit, Poona, India. A példány mérete: 9 cm
Apophyllite, Poona, India. Size of the specimen: 9 cm

68

Kubanit, Henderson-bánya, Québec, Kanada.
A példány mérete: 2,5 cm
Cubanite, Henderson Mine, Québec, Canada.
Size of the specimen: 2.5 cm

Mimetezit, Chihuahua,
Mexikó. A példány
mérete: 5,5 cm
Mimetite, Chihuahua,
Mexico. Size of the
specimen: 5.5 cm

Covellin, Butte, Arizóna, USA.
A példány mérete: 6,5 cm
Covellite, Butte, Arizona, USA.
Size of the specimen: 6.5 cm

69

Rodokrozit kvarccal, Sunnyside-bánya, Silverton, Kolorádó, USA. Képszélesség: 2,5 cm
Rhodochrosite with quartz, Sunnyside Mine, Silverton, Colorado, USA. Width of the picture: 2.5 cm

Apatit, Cerro de Mercato, Durango, Mexikó. A példány mérete: 12 cm
Apatite, Cerro de Mercato, Durango, Mexico. Size of the specimen: 12 cm

70

Riebeckit, Griqualand, Dél-Afrikai Köztársaság.
A példány mérete: 8 cm
Riebeckite, Griqualand, Republic of South Africa.
Size of the specimen: 8 cm

Serandit, Mont Saint-Hilaire, Québec, Kanada.
A példány mérete: 4,5 cm
Serandite, Mont Saint-Hilaire, Québec, Canada.
Size of the specimen: 4.5 cm

Topáz, Teófilo Otoni, Minas
Gerais, Brazília.
A kristály mérete: 5,5 cm
Topaz, Teófilo Otoni, Minas
Gerais, Brazil.
Size of the crystal is 5.5 cm

71

Krokoit, Dundas, Tasmánia, Ausztrália.
A példány mérete: 9 cm
Crocoite, Dundas, Tasmania, Australia.
Size of the specimen: 9 cm
Sziderit (szferosziderit), Erdőbénye.
A példány mérete: 7 cm
Siderite (sphaerosiderite), Erdőbénye, Hungary.
Size of the specimen: 7 cm

Kvarc (ametiszt) kalcittal, Gyöngyösoroszi. A példány mérete: 11 cm
Quartz (amethyst) with calcite, Gyöngyösoroszi, Hungary. Size of the specimen: 11 cm

72

Benitoit, Dallas Gem-bánya,
Kalifornia, USA.
A példány mérete: 9 cm
Benitoite, Dallas Gem Mine,
California, USA.
Size of the specimen: 9 cm

Uranocircit, Bergen, Vogtland, Németország. A példány mérete: 5,5 cm
Uranocircite, Bergen, Vogtland, Germany. Size of the specimen: 5.5 cm

73

Fluorit, Xiang Hua, Hunan, Kína.
A példány mérete: 6,5 cm
Fluorite, Xiang Hua, Hunan, China.
Size of the specimen: 6.5 cm

Vanadinit kalciton, Chihuahua, Mexikó.
Képszélesség: 1,2 cm
Vanadinite on calcite, Chihuahua, Mexico.
Width of the picture: 1.2 cm

Lazulit, Rapid Creek, Yukon, Kanada. Képszélesség: 1,2 cm
Lazulite, Rapid Creek, Yukon, Canada. Width of the picture: 1.2 cm

74

Elbait (verdelit), Orobu-bánya, Itinga, Brazília.
A kristály magassága: 6 cm
Elbaite (verdelite), Orobu Mine, Itinga, Brazil.
Height of the crystal: 6 cm

Pirit, Huanzala, Peru.
A példány mérete: 7 cm
Pyrite, Huanzala, Peru.
Size of the specimen: 7 cm

75

Torbernit, Mechelgrün, Vogtland, Németország.
Képszélesség: 5 mm
Torbernite, Mechelgrün, Vogtland, Germany.
Width of the picture: 5 mm

Axinit-(Fe), Pujva-hegy, Sarki Urál, Oroszoroszág.
A kristály magassága: 6 cm
Axinite-(Fe), Mt. Puiva, Polar Ural, Russia.
Height of the crystal: 6 cm

Kvarc (achát), Çubuk, Ankara, Törökország. A példány mérete: 5,3 cm
Quartz (agate), Çubuk, Ankara, Turkey. Size of the specimen: 5.3 cm

76

Krizoberill, Espírito Santo,
Bahia, Brazília.
A kristály mérete: 8 mm
Chrysoberyl, Espírito Santo,
Bahia, Brazil.
Size of the crystal: 8 mm

Kalcit, Elmwood-bánya, Carthage, Tennessee, USA. A kristály mérete: 2,8 cm
Calcite, Elmwood Mine, Carthage, Tennessee, USA. Size of the crystal: 2.8 cm

77

Brazilianit, Linópolis, Minas Gerais, Brazília.
A kristály mérete: 2,5 cm
Brazilianite, Linópolis, Minas Gerais, Brazil.
Size of the crystal: 2.5 cm

Barit és boulangerit,
Felsőbánya, Románia.
A példány mérete: 5 cm
Baryte and boulangerite,
Baia Sprie, Romania.
Size of the specimen: 5 cm

78

Kianit, Minas Gerais, Brazília.
A kristály magassága: 6,5 cm
Kyanite, Minas Gerais, Brazil.
Height of the crystal: 6.5 cm

Kalkopirit, Kapnikbánya, Románia.
A példány mérete: 9 cm
Chalcopyrite, Cavnic, Romania.
Size of the specimen: 9 cm

79

Szfalerit, Picos de Europa,
Spanyolország.
A példány mérete: 5,5 cm
Sphalerite, Picos de Europa,
Spain.
Size of the specimen: 5.5 cm

Antimonit, Lengshuijiang, Kína. A példány mérete: 12 cm
Stibnite, Lengshuijiang, China. Size of the specimen: 12 cm

80

Arzenopirit, Panasqueira,
Portugália.
A példány mérete: 4,5 cm
Arsenopyrite, Panasqueira,
Portugal.
Size of the specimen: 4.5 cm

Albit (holdkő), Rutherfordbánya, Amelia, Virginia, USA.
A példány mérete: 7 cm
Albite (moonstone), Rutherford
Mine, Amelia, Virginia, USA.
Size of the specimen: 7 cm

81

Heulandit aluminoszeladonittal, Maharashtra, India.
A példány mérete: 3,8 cm
Heulandite with aluminoceladonite, Maharashtra,
India. Size of the specimen: 3.8 cm

Anortit (labradorit), Ampanihy, Madagaszkár. A példány mérete: 9 cm
Anorthite (labradorite), Ampanihy, Madagascar. Size of the specimen: 9 cm

82

Wulfenit, Red Cloud bánya, Yuma, Arizona, USA.
A kristály mérete: 1,1 cm
Wulfenite, Red Cloud Mine, Yuma, Arizona, USA.
Size of the crystal: 1.1 cm

Pirrhotin, Santa Eulalia, Mexikó. A példány mérete: 7,5 cm
Pyrrhotite, Santa Eulalia, Mexico. Size of the specimen: 7.5 cm

83

Dioptáz, Tsumeb, Namíbia.
Képszélesség: 6,5 cm
Dioptase, Tsumeb, Namíbia.
Width of the picture: 6.5 cm

Csaroit, Murunszkijmasszívum, Oroszország.
A példány mérete: 12 cm
Charoite, Murunskii Massif,
Russia.
Size of the specimen: 12 cm
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