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A régmúlt idők egy kevéssé ismert mineralógusára emlékezve, engedtessék 
meg, hogy elöljáróban jelen korunkra jellemző problémával kezdjem, amiről 
sok szó esik az utóbbi időben, főleg az oktatással és neveléssel kapcsolatban: 
a történelmi, a nemzeti önismeretről, tudatról, múltunk ismeretéről, ill. nem
ismeretéről, a történelem-oktatás hiányosságáról van szó. Tudományos múl
tunk ismerete, tudománytörténetünk — itt elsősorban a természettudomá
nyokra gondolok — úgyszólván mostohagyerek. Pedig tudni kellene, hogy 
egy tudomány története az adott tudomány része, sőt Goethe szavaival élve 
, ,a tudomány története maga a tudomány". Elsősorban az egyetemi, a felső
fokú oktatás előadóinak, az oktatóknak kellene erre figyelmet fordítani. Fe
ledni hagyjuk a hazai tudományok volt művelőit, működésüket, akik pedig 
ezt a múltat képviselik, életművüket ránk hagyták, harcoltak sokszor remény
vesztetten és elbuktak. A „hálás" utókor pedig egyszerűen elfelejti őket oly
annyira, hogy néha fel kell őket fedezni, kiásni a múltból. Ezzel tisztában 
kell lenni mindazoknak, akik tudományunk múltjával foglalkoznak, és fő fel
adatuknak kell tekinteniök ezen múlt ismertetését, továbbadását, tudatosí
tását, mert nálunk a tudattal sok probléma van, ez a bajok egyik forrása. 

Ha viszont körülnézünk a világban azt tapasztaljuk, hogy a tudománytör
ténet iránti érdeklődés fokozatosan növekszik. Ezt tudomásul kell venniök 
hazai ellenzőinek is, és főleg azt, hogy a tudománytörténet szorosan összefügg 
a gazdasági és társadalmi élet fejlődésével, a haladással. 

Legyen szabad még felhívni a figyelmet egy másik, ide kapcsolódó, meglehe
tősen elszomorító, hazai viszonyainkra majdhogy jellemző tudománytörténeti 
tényre. Aki a hazai tudományok múltjával foglalkozik rádöbben arra, hogy a 
kortársak nemigen tudtak egymás tevékenységéről, eredményeiről. Egyesek ma
gányosan, meg nem értve, helyhezkötötten, vidéki elszigeteltségben élték le 
küzdelmes életüket. Kirívó példa erre BESTKŐ József és BOLYAI János. Mások 
elmentek a „művelt nyugatra" és szerzett tudásuk fáklyáját hazahozták, de 
az itthoni sajátos atmoszféra kevés oxigénje miatt a fáklya ellobbant, még 
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mielőtt valaki átvette volna, és a következő mindent kezdhetett elölről. Vol
tak viszont, akik sosem tértek haza. A tudomány továbbvitele meg-megsza-
kadt, folyamatosság alig is akad az elmúlt korok tudományos tevékenysége 
előhaladásában. Magányos óriások és küszködve elbukó áldozatok szegélyezik 
a magyar tudomány fejlődésének útját. A közismert mondás: „Senki sem 
próféta a saját hazájában". Ez volt a helyzet főleg a reformkorig, ameddig 
nem volt szervezett tudomány. De még azután is voltak problémák. 

A fentieket nem a balsors komplexus mondatja el, hanem az elrettentő 
példák sora, a tények: ZSÁMBOKI János, APÁCZAI CSERE János, M. Kis Miklós, 
BENKŐ József, KÖRÖSI CSOMA Sándor, BÖLÖNI FARKAS Sándor és a két BOLYAI, 
hogy csak a legnagyobbakat említsem. Igen, a két BOLYAI tragikus sorsa, 
viaskodása. BOLYAI János, a legnagyobb magyar tudós 1831-ben megjelent 
müvét, melyben egy új, más világot teremtett, külföldön fedezték fel s miu
tán lefordították francia, német, angol és olasz nyelvre, csak 1897-ben adták 
ki itthon anyanyelvén. Egy BoLYAiról nem tudtak, mert nem értették meg. 
Ennyit a sajátos hazai szellemi atmoszféráról és az utókorról ! 

A hazai természettudományok és benne a földtudományok történetének is 
igen fontos kezdő szakaszának mondható a XVIII. század második fele és a 
XIX. század első negyede — az 1 7 6 7 — 1 8 2 5 közötti idő — az elindulás, a 
kezdetek hősi korszaka. Méltánytalan és igazságtalan lenne, ha nem hívnánk 
fel a figyelmet arra, hogy a legnagyobbakon kívül, mint pl. BORN Ignác, 
Johann E. FICHTEL, BENKŐ Ferenc, mások is voltak ebben az időben, akik 
történetesen az ásvány-földtan területén figyelemre méltót alkottak s nem 
igyekeznénk az ő emléküket is megőrizni. Pedig így van, nemigen igyekszünk, 
így egyeseket ki kell ásni a múltból, felfedezni és bemutatni. Ez egyik fontos 
feladata a magyar tudománytörténetnek. 

A méltatlanul elfelejtett elődök közül való JÓNÁS József bányamérnök és 
mineralógus. Elfelejtett voltára utal életrajzi adatainak rendkívüli szűksza
vúsága is. Az Életrajzi Lexikonban nem szerepel sokadmagával (!). A Pallas 
és Révai Lexikonban, továbbá a Természettudományi Társulat Evkönyvében 
( 1 9 4 1 ) nagyjából ugyanaz a szöveg 6 — 8 rövid sorban intézi el. POGGENDORF 
és WTJRZBACH Lexikonjában már több van róla, az Ofner Pester Zeitung, főleg 
azonban SZINNYEI magyar könyvészete már viszonylag részletesebb össze
állítást adott életéről és munkásságáról. Végül is az utóbbi években HERCKO 
Iván, a Selmecbányái múzeum levéltára vezetőjének kutatásai és közlései 
révén jutottunk újabb és bővebb adatokhoz. 

Az elmondottak alapján megkísérelem élete rajzát és munkásságát felvá
zolni. Ami a múlt századi szakirodalmat, a magyar és osztrák szerzőket illeti, 
elismeréssel írtak róla. A kortársak közül ZIPSER K. András állt hozzá leg
közelebb, baráti viszonyban, akinek 1817-ben megjelent főmuvéhez (lásd 
irodalom) az előszót maga JÓNÁS írta. Érdekes írás, melyből többek közt az 
is kiderül, hogy B O R N n a l szemben, aki magát magyarnak vallotta, JÓNÁS 
inkább osztrák érzelmű volt; így pl. Erdélyt „Siebenbürgen das österreichische 
Mexico"-nak mondja, aranyban és ezüstben való gazdagságára utalva, és nem 
„ungarisches Mexico"-nak. Persze ez még nem perdöntő kijelentés. ZEPHA-
ROVICH Mineralogisches Lexikon-ja, I. kötete előszavában 1859-ben így ír, „Frü
her bereits erschienen die ausführlicheren Schriften von ZIPSER und JONAS 
über Ungarn . . .", vagyis korábban még jelentek meg tőlük írások Magyar
országról, de úgy látszik azóta n e m i g e n . BÖCKH János becsülettel felsorol min
denkit, így őt is, A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon 1774-től 
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1896-ig c. művében ( 1 8 9 7 ) , mint aki hozzájárult a magyar ásvány-földtan 
továbbviteléhez. KOCH Sándor, A magyar ásványtan története c. munkájában 
teljes mértékben méltányolja életművét, mint a hazai ásványtan nagy igére
tét, úgyszintén nagy mineralógusunk KRENNER József is. Ezt vallja HERCKO 
is, és jelen tanulmányban is ezt kívánjuk kifejezni. 

A fentiekkel szemben SZABÓ Józsefnek, a korszerű magyar ásvány-földtan, 
a tudományos ásványtan megalapozójának, mint illetékesnek az álláspontja 
elgondolkoztató, enyhéz szólva érthetetlen. Átböngészve elsősorban a Sel-
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1. ábra. JÓNÁS Józseph folyóiratának címlapja 
Fig. 1. Title page of Joseph Jónás* journal 

mecbánya és környékéről szóló írásait, mindegyikben a BETJDANT, vagyis az 
1 8 2 2 előtti időkből csupán Jens ESMARK norvég mineralógust említi, ma
gyarországi utazásáról írt könyve alapján (lásd irodalom), mint egyetlent, aki 
Selmec földtani megismertetésében „irányadó" volt. Sehol egy szó ZiPSERről, 
sem JÓNÁsról, akik pedig jól ismerték és leírták Selmec környéke ásvány-
földtani viszonyait, de még BORN Ignácról sem, ill. róla annyit említ meg 
SZABÓ furcsa módon Selmec geológiájának története c. ( 1 8 8 5 ) munkájában, hogy 
„BORN munkáiban említ ugyan egy latin nevet — saxum metalliferum — de 
ez tudományos haladást még nem jelez". Csak azt nem tudni, mihez viszo
nyítva, hiszen kereken 100 esztendő választja el őket. Máskülönben BORN 
elsősorban bányász volt, a gyakorlat embere, tudósa. Igaz, új utat nem tört 
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2. йога. JÓNÁS József főművének címlapja 
Fig. 2. Title page of the main work of Joseph JÓNÁS 

a hazai ásványtan történetében — ha erre célzott volna SZABÓ —, de nagyon 
sok adatot szolgáltatott utódainak az akkori Magyarország ásványlelőhelyei
ről. És ez, a magyarországi természettudományok akkori állását tekintve min
denképpen elismerést érdemel. Ezt tették fokozott mértékben ZIPSEB és JÓ
NÁS is, akik e kor legjobb hazai ásvány-topográfiai műveit írták meg. ők sem 
voltak újítók, még a werneri mineralógiai-geognóziai iskola tanításait kép
viselték, miközben nyugaton már jóval előbb tartottak a tudományos ásvány
tan alapjainak lerakásában, ami 1837-ben J. D . DANA The System of Miner
alogy с. művében kifejezésre jutott. A nagy lemaradást csak SZABÓ J. és tár
sai igyekeztek behozni, mintegy 4 0 évvel később. 

Végeredményben SZABÓ József selmeci munkáiban arra az EsM.AKK.ra hi
vatkozott, aki a WERNEB-iskola neptunista tanítványa volt és könyvében 

http://EsM.AKK.ra
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harmadkori vulkáni kőzeteinket „agyagporfirnak" minősítette, és tévesnek 
mondta ki B O R N n a k és F i C H T E L n e k azt a máig helytálló megállapítását, hogy 
Selmec, Körmöcbánya és Tokaj vidéke vulkáni eredetű kőzetekből áll. Ennek 
ellenére SZABÓ rájuk sehol sem hivatkozik ! Úgy látszik, hogy ő a magyar 
földtudományok első, hősi korszakát, annak képviselőit és tudományos ered
ményeit nem tartotta figyelemre, említésre méltónak és nem is tette magáévá. 
Ez természetesen nem von le semmit korszakalkotó jelentőségéből. 

JÓNÁS József ezelőtt 2 0 0 évvel, 1 7 8 7 . október 21-én született Selmecbányán. 
Az elemi és középiskolát Selmecen, Vácott és Pozsonyban végezte. Ezek után 
1 6 éves korától Selmec és környékén dolgozott mint bányász gyakornok, majd 
1 8 0 6 — 1 8 0 8 . években a Bányászati Akadémia hallgatója. Már hallgató korá
ban 1807-től ingyenesen, kedvtelésből tanította kollégáit és a bányász-gya
kornokokat kémiára, oryktognóziára (mineralógia) és geognóziára. Ezek a 
tanítások idővel magánelőadásokká fejlődtek. Közben tanítványai gyakorlati 
tudását bővítendő s egyúttal saját maga ismereteit is gazdagítandó, tanul
mányi kirándulásokat tett a felvidéki bányaterületeken. 1811-ben VON Gois 
gróf társaságában hosszabb tanulmányúton vett részt a felvidéki bányavá
rosokban, a Szepes-Gömöri Érchegységben, Észak-Erdélyben Nagybányán, 
Kapnikbányán, és a máramarosi sóbányákban (Aknaszlatina, Sugatag, Róna
szék). Időközben JósrÁsnak az ingyenes magánelőadásai miatt kellemetlensé
gei származtak. Ugyanis tanítványainak nagy része az Akadémia hallgatója 
is volt ; egyes professzorok, elsősorban HÖRING Mihály, az ásványtan és kémia 
tanára, és J. N. LANG VON HANSTADT, a bányamívelés tanára olyan sok kel
lemetlenséget okoztak J Ó N Á s n a k , hogy fájó szívvel, 1813-ban beszüntette elő
adásait. 

Az 1 8 1 1 . évben tett tanulmányút tapasztalatairól írt munkája 1814-ben 
jelent meg, К. C. LEONHARD heidelbergi egyetemi tanár közismert Taschen
buch für die gesammte Mineralógia с. periodikájában Frankfurtban, Beschrei
bung einer im Jahre 1811 durch Ungarn, Schemnitz, Neusohl, ßchmölnitz nach 
Nagybánya und Kapnik unternommenen Heise címmel. Ezzel feltehetően ma
gára terelte a szakkörök figyelmét, mert már 1814-ben MILLER Ferdinánd, a 
Nemz'eti Múzeum első igazgatója meghívta a múzeum természeti tárába és 
JÓZSEF nádor segédőrnek nevezte ki. Az 1810-ben alakult tár első őre TEHEL 
Lajos orvos volt, aki 1 8 1 6 novemberében meghalt. Utána J Ó N Á s t 1 8 1 7 má
jusában kinevezték a tár őrévé. így lett ő a természetiek tárának második 
őre, m i n t mineralógus s mivel a t á r e l e i n t e főleg ásványokból á l l t JÓZSEF nádor 
j ó v o l t á b ó l , J Ó N Á s r a nagy és fontos feladat v á r t . De t o v á b b i sorsa másként 
alakult. KRENNER Józsefnek Az ásvány-őslénytár története c. dolgozatából idé
zek: „Jónás József a derék mineralógus, akit sajnos már 1 8 2 1 . február 1-én 
a halál elragadott . . . elhalálozása nagy és váratlan csapás volt nemcsak a 
múzeum ásványgyűjteményére, hanem a hazai mineralógiai tudomány fejlő
désére is; ő volt a múzeum zsenge gyermekkorában az egyedüli számottevő 
mineralógiai szakember Magyarországon. Ezen időponttól majdnem egy fél
századig a gyűjteményt olyanok kezelték, akik a mineralógiai szakképzés 
teljes hiányában voltak". Ugyanis KRENNER 1 8 7 0 - b e n v e t t e át a tár v e z e t é 
sét, addig viszont biológusok voltak a tár vezetői, így ő az ásványtárat 
saját szavai szerint — elhanyagolt állapotban találta. 

Közben azonban történt még valami, mondhatni sorsdöntő, törést okozó 
JÓNÁS tragikus végűnek mondható életében, ami a HERCKO által fellelt ira
tokból derült ki. Előkerült ugyanis az a kérvény, 1 8 2 0 . július 2 2 . keltezéssel, 



146 Földtani Közlöny 117. kötet, 2. füzet 

melyben JÓNÁS a selmeci Bányászati Akadémia ásványtan-kémia-kohászati 
tanszékére tanári k i n e v e z é s é t kérve, a HÖRING Mihály professzornak 1820-ban 
bekövetkezett halálával megüresedett tanszékre pályázott. J Ó N Á s n a k leghőbb 
vágya az volt, hogy visszatérhessen szülővárosába, annak e l l e n é r e , hogy a 
Nemzeti Múzeumba való meghívás számára megtiszteltetés volt, és nagy remé
nyekkel indult Pestre 1814-ben, ahol megbecsülték és nagy feladatok vártak 
rá, de ahol nem érezte magát otthon. Selmecen szeretett volna letelepedni 
véglegesen, ezért ragadta meg ezt a kínálkozó alkalmat. Idézet kérvényéből, 
ami a lényeget fejezi ki: „Kizárólag a bányászatnak szenteltem életemet . . . 
sehol sem lehetnék nagyobb hasznára az államnak, mint az állami tisztviselők, 
közvetlen kiképzésénél, amit ezideig csak kedvtelésből, fizetés nélkül végeztem 
Az életem célja és leghőbb kívánságom, hogy a főiskolai hallgatóknak előadá
sokat tarthassak". JÓNÁS azonban az állást nem kapta meg. Az udvari ka
mara 1 8 2 0 . október 21-i döntése alapján HÖRING M. utódjául a tanszékre 
WEHRLE Alajost, a bécsi egyetem kémia professzorát nevezték ki, a később 
híressé vált vegyészt. A döntés, a csalódás J Ó N Á s t lelkileg nagyon megrázta; 
meggyengült egészségi állapota tovább romlott, tüdőgyulladást kapott és rö
videsen, 1 8 2 1 . február 1-én elhunyt Pesten fiatalon, 3 4 éves korában. 

JÓNÁS József életrajzához, ill. művéhez még egy fontos tudománytörténeti 
mozzanat tartozik. ZIPSER András 1810-ben J. G. LENZhez, a Jénai Ásvány
tani Társaság igazgatójához írt levele tanúsítja, hogy ekkor már működött 
Selmecen bányászati egyesület és éppen alakulóban volt az ásványtani tár
saság is, a jénai mintájára, mely utóbbinak tagja volt mind ZIPSER, mind 
JÓNÁS. Erre a levélre, mely BENEDEK Klára munkájában jelent meg, még 
SZÉKELY Lajos bányamérnök hívta fel a figyelmemet és idézem a levél erre 
vonatkozó részét: ,,So eben komme ich in Schemnitz an und geniesse das 
Vergnügen der Vorlesungen der Montanistischen Gesellschaft bey zu wohnen. 
Herr Joseph JONAS, ein leidenschaftlicher junger Mineralog und ordentliches 
Mitglied der Mineralogischen Societät zu Jena hält diese in Gegenwart einiger 
jungen Praktikanten und erwirbt sich dadurch die Achtung und den Dank der 
Zuhörer. Seine systematische Sammlung dient bey den Vorlesungen zur An
schauung", majd így folytatja levelét, „Schlüsslich erlauben Sie mir noch zu 
melden, dass sich im Schemnitz eine mineralogische Gesellschaft gebildet hat. 
Der Herr Bergrath und Professor REICHETZER ist auch Mitglied dieser So
cietät . . .". 

A HERCKO által közöltekben viszont nem ilyen egyértelmű a helyzet: hol 
bányász-kohász egyesületről, hol ásványtani társaságról ír, melyet JÓNÁS 1 8 1 1 -
ben alapított és amelynek tagjai tanítványai, főiskolai hallgatók és bányász 
gyakornokok. Ez nem egyezik ZIPSER közlésével, aki két különböző dologról 
ír: a Montanistische Gesellschaftról, mely 1810-ben már működött, továbbá a 
Mineralogische Societatről, mely akkor alakult. Ugyanakkor szintén B E N E 
DEK Klára munkájában olvasható egy JÓNÁS által 1811-ben LENzhez írt levél, 
melyben megköszöni a jénai tagsági oklevelet és jelzi, hogy az ő zsenge ásvány
tani társaságának egyelőre még sok akadállyal kell megküzdenie. Kérvényé
ben viszont ezt írja: ,,. . . 1811-ben leraktam az alapjait annak a bányász-ko
hász egyesületnek, amely a legfelső Kamaragrófi Hivatal felügyelete alatt 
Selmecbányán működött s hivatva volt a Monarchia egyik tudományos köz
pontjává fejlődni". Vannak tehát némi ellentmondások. Tény az, amit már 
SZÉKELY Lajos is mondott: nem ismerjük sem a megalakulás pontos idejét, 
sem további működését. Sajnos az újabb adatok nemhogy tisztázták, inkább 
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bonyolították az ügy tisztázását. Ezek szerint ennek az egyesületi, ill. társasági 
mozgalomnak a szülője és éltetője a lelkes JÓNÁS, támogatója pedig ZIPSER 
volt. Az ő nevéhez fűződik, akinek 1 8 1 4 . évi távozásával ez a mozgalom való
színűleg megszűnt. De az is lehetséges, hogy ez az egyesületi-társasági moz
galom képezte a későbbi (1832-ben) akadémiai magyar olvasó egyesület mag
vát, amint azt SZÉKELY Lajos is feltételezte. 1821-ben J . G. LENZ, egy GOE-
T H É h e z intézett levelében (lásd BENEDEK Klára) így emlékezett meg JÓNÁS 
Józsefről: „JONAS, Custos der vereinigten Naturalien und Modellen Kabinette 
in Pesth überschickte mir in d e m Monat September ( 1 8 2 0 ) sein Physio-techno-
graphisches Magazin . . ., ein wahres, klassisches Werk. Sogleich dankte ich 
ihm . . . Mein Brief kam an, aber leider ! er lag schon in den letzten Zügen . . .". 
Ez volt az utolsó híradás róla. 

Ezek után néhány szót megjelent munkáiról, felfogásáról, szemléletéről. 
JÓNÁS főművét, Physio-technographisches Magazin über die anorganische Natur 
des Oesterreich'sehen Kaiserstaates címen, évenként megjelenő folyóiratnak 
szánta s tervezte kiadni. Ennek azonban halála miatt csak az első évfolyama, 
kötete jelent meg Pesten 1820-ban, melynek a címe Ungerns Mineralreich 
orycto-geognostisch und topographisch dargestellt, vagyis Magyarország ásvány
világának ásvány-földtani és topográfiai ismertetése ( 4 6 6 oldalon). A kötet 
bevezetőjeként egy 3 3 oldalas „felhívást", továbbá 6 oldalas előszót találunk; 
mindez állítólag előzőleg külön is megjelent. Nagyon érdekes írás, amely a 
szerző természetfilozófiai szemléletét tükrözve kifejti az ember és a természet 
viszonyát, a természettudományok jelentőségét, a természettudósok szerepét. 
Kimondja, hogy a természettudósnak és a tiszta filozófusnak az emberiség 
érdekeit kell szolgálnia: kutatja a természetet, új felfedezéseket tesz, új tech
nológiákat fejleszt az ásványi nyersanyagok megismerése, feltárása és hasz
nosítása céljából. Ebben segít neki a technológus, az iparos, az ökonomus s 
mindezt azért, hogy az emberek életét kényelmessé tegyék. Es hozzáteszi, a 
politikusok, jogászok, katonák, hivatalnokok pedig azok, akiknek feladata 
biztosítani az állam különböző embereinek és osztályainak (Menschen-Klas
sen), tagjainak békés szellemű, harmonikus együttes életét. Olyan humanista, 
felvilágosult, haladó gondolkodásra utaló írás, amit ma is el lehet mondani, 
legfeljebb megvalósítani nehéz ! 

A továbbiakban felsorolja a földtudományok ágait, amelyek segítségével 
meg lehet ismerni és feltárni az Osztrák Császárság ásványi kincseit. Ezek a 
következők: 1. Oryctologie vagyis a mineralógia, 2. Mineralogische Chemie, 
3. Topographische Mineralogie, 4. Petrefactenkunde (Eossiliologie) vagyis ős
lénytan, 5. Geologie und Geognosie, hozzáteszi „letztere als Theil der ersteren 
betrachtet", utóbbi az előbbi részének tekintendő. Itt megemlíti, hogy 
ezt a tudományágat ma már oly behatóan és magas szinten művelik, hogy 
a z angolok Geologische Gesellschaft-ot alapítottak (amint tudjuk 1807-ben). 
6. Mineralogische Autopsie, amin ásványgyűjtést ért, „Kunst Mineralien z u 
sammeln", 7. Fluidologie (Athmosphärologie), ide sorolja a forrásokat, sós-
kutakat, hévizeket, gyógyvizeket, gázféléket. Végül részletesen beszél a bányá
szatról, a kohászatról, ezek szerepéről, jelentőségéről és ezzel kapcsolatos ipar
ról és kereskedelemről. 

A felhívás után következik egy rövid előszó, amely már a kötetre vonatko
zik. Azzal kezdi, hogy minden irodalmi mű keletkezésének megvan a maga 
története. E kötet indítéka a következő lehetett: „Ungarn ist gewiss eines der 
merkwürdigsten Länder in Europa und stehet in mineralogischer Hinsicht 
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vielleicht an der Spitze aller", vagyis Magyarország minden bizonnyal egyike 
a legérdekesebb országoknak Európában és ásványtani szempontból feltehe
tően mindegyik felett áll. Elmondja, hogy ebben a kötetben egybefűzte már 
előbb megjelent munkáit, továbbá kéziratait, melyek részben már régebben 
íródtak. 

Könyve első részének 1. fejezete, „Beiträge zur Oryctognosie" (Adatok az 
ásványtanhoz) LEONHARD Taschenbuch-jéih&n 1818-ban (XII. k.) már meg
jelent. Ebben először WERNER alapozó munkásságából kiindulva foglalkozik 
az ásványok rendszerezési problémáival, majd több érdekes és új magyaror
szági ásványlelőhelyet ír le. Ezen kívül „Molybdänsilber" cím alatt hosszasan 
értekezik a börzsönyi tellurércről, BORN, KITAIBEL és KLAPROTH vizsgálatai
ról és a véleménykülönbségekről vagyis a közismert tellurkérdésről. A 2. feje
zetben, „Über einige Mineralien die im gallizischen Flötzgebirge vorkommen" 
címmel, galíciai ásványokról számol be. A 3 . fejezetben felvidéki, főleg Sel-
mec környéki ásványokat ismertet. Ebben a fejezetben foglal állást JÓNÁS 
a neptunista-vulkánista kérdésben, mondván, „Noch füge ich hiezu, dass 
ich weder ein Vulcanist noch ein Neptunist, sondern dass ich beides bin", vagyis 
sem ez, sem az, ill. mindkettő, és kifejti elég óvatosan, hogy a Vezúv, Etna, 
vagyis tevékeny vulkánok láttán a vulkánizmust elfogadja, de „auf den Sand
ebenen meines Vaterlandes bleibe ich ein hartnäckiger Neptunist", azaz hazája 
homokos síkságain (feltehetően az Alföldre gondolt) itt már nyakas neptunis-
tának vallja magát. Érdekes talán megemlíteni, hogy JÓNÁS nagy nevű kor
társa Leopold BUCH, WERNER legnagyobb tanítványa, a tudományos föld
tan egyik alapvetője, hithű neptunista volt, de amikor 1805-ben HUMBOLDT-
tal együtt szemtanúja volt a Vezúv kitörésének, belátta, hogy a bazalt nem 
keletkezhet vízből, és szakított a neptunizmussal. Ez is bizonyítja azt a mon
dást, hogy a természettudományi ismeretek fejlődésmenete az emberi téve
dések története. A 4 . fejezet az 1811-ben tett nagy hazai tanulmányút leírása, 
a bejárt területek ásvány-földtani viszonyairól szól és LEONHARD Taschenbuch-
jában jelent meg, amint már említettem. 

Munkája második részének a címe „Über das topographisch-geognostische 
Vorkommen einiger Fossilien in Ungarn", melyben számos magyarországi ás
vány leírását és előfordulási viszonyait ismerteti, külön fejezetben a nemfémes 
és a fémes ásványokat. Főmű vén kívül még két ásványtani írását ismerjük: 
Nachrichten über das Vorkommen einiger Minerale in der Gegend von Schemnitz, 
mely szintén LEONHARD folyóiratában jelent meg, továbbá Über einige un
garische Minerale с. posztumusz munkája a Jénai Ásványtani Társaság VI. 
Évkönyvében. 

Összegezve: előttünk áll a magyar ásvány-földtan kezdeti, hősi korszaká
nak egyik szerény, kissé mellőzött alakja, aki lelkesen, felelőségtudattal és 
önzetlenül, a közjó és hazája szolgálatának áldozta rövidre szabott életét. 
Bányász volt, aki mint többen mások utána, a mineralógia elkötelezettje lett. 
Tudással és szeretettel foglalkozott hazánk ásványvilágával, mint utódai kö
zül leginkább KRENNER József és KOCH Sándor. Velük együtt valljuk, hogy a 
magyarországi ásványtannak nagy ígérete volt JÓNÁS József, megvoltak ehhez 
az adottságai. Erről munkái, főleg főműve felhívásában felvázolt nagysza
bású munkatervei tanúskodnak. Sajnos, korai halálával a bíztató kezdet után 
néhány évtizedes hanyatlás, pangás következett a magyar ásványtanban. Pe
dig útmutató is volt BEUDANT személyében, aki megmutatta a továbbhaladás 
útját, de úgy látszik nem akadt méltó követője egészen SZABÓ József fellé-
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péséig. Éppen ezalatt a pangási idő alatt lendült fel nyugaton a módszeres, 
tudományos ásványtan; ugyanakkor ráadásul a világhírű magyarországi, fel
vidéki és erdélyi bányák szép, gazdag és ritkaságokban bővelkedő ásvány
anyaga, hazai szakértő-kutatók híjával külföldre, főleg Bécsbe vándorolt. 

JÓNÁS József és kortársainak, a hőskornak hagyatéka: kisszámú mű, szak
irodalmunk klasszikus alkotásai, kútfői, megmaradt kéziratok, továbbá a nagy 
buzgalommal, gonddal, szeretettel (mineralofilia !) begyűjtött és rendezett ás
vány- és kőzetgyűjteményeknek sajnos csak töredéke, megmaradt darabjai. 
Ezek a tárgyi bizonyítékok hirdetik ennek a kornak és természetvizsgáló, tu
dományszerető fiainak lelkes, önzetlen, úttörő munkásságát, életművét, akik 
jóban, de többet rosszban, a tudományt és hazájukat áldozatosan szolgálták 
a kor szellemében, melyet ZIPSER K . András könyvének mottója híven ki
fejez: ,,Lass mich geh'n auf deiner Spur, süsse, heilige Natur". 
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József Jónás ' life and work on the occasion 
of the 200th anniversary of his birth 

Dr. G. Csiky 

The first stage in the history of geology and mineralogy includes the period between 
1767 and 1825. At this period the geological knowledge was incorporated in the then 
emerging mineralogical school headed by W B B F E B that was strongly attached to mining. 
In this period the earth sciences in Hungary can be put together from the pioneer min
eralogical works of Hungarian naturalists. These autodidactic ,,mineralogists", while 
trying to satisfy the demands of mining, collected minerals and rocks, and wrote topo
graphical mineralogical studies on the bases of their experience and observations. These 
studies can be considered the oldest pieces of geological-mineralogical literature in Hun
gary. Among these naturalists János FBIDVALDSZKY, Johann E. FICHTEL, Ignác BOEN, 
Franz Joseph MÜLLER, Ferenc BBNKŐ, К . András ZIPSEB and József JÓNÁS can be 
mentioned. 

The study deals with the oeuvre of József JÓNÁS (1787—1821), on the occasion of the 
200th anniversary of his birth, and attempt to give an appraisement of his work from 
the aspects of the history of sciences. J. JÓNÁS, the mineralogist and mining engineer 
finished his studies at the Mining Academy at Selmecbánya (Schemnitz). From 1814 
till his death he was the custos of the mineralogical, paleontological and biological (na
tural historical) collections of the Hungarian National Museum in Pest. His main work is 
Ungems Mineralreich orycto-geognostisch und topographisch dargestellt (Pesth, 1820). The 
work contains several data for a mineralogical topography of Hungary under prepara
tion, that, however, had never been written because of his early death. He was a great 
promise of the Hungarian mineralogy, and his early death was a great loss not only of the 
Hungarian National Museum, but that of the development of the science of mineralogy 
in Hungary, that suffered a serous fall-back till the appearance of József SZABÓ in 18GÖ. 
During this 40 years' stagnation the modern mineralogy emerged, and the geognosy was 
replaced by geology. 

Also J. JÓNÁS organized the first mining association in Hungary in Selmecbánya 
(Banska Stiavnica) 1810, which, however, functioned only for a short time. He was also 
member of the Mineralogical Society of Jena. 

Manuscript received: 12th February, 1986. 

Жизнь и творчество Йожефа Йонаша по случаю 200-летия со дня 
его рождения 

д-р Габор Чики 

Начальная (пионерская) история развития в Венгрии минералогии и геологии охваты
вает период с 1767 по 1825 годы, в которые развивающаяся как самостоятельная дисципли
на вернерская минералогия обобщает геологические данные, связанные с добычей полез
ных ископаемых. Эта минералогия, являющаяся представителем геологии того времени, 
складывается из мозаики трудов венгерских исследователей природы — самоучек-мине
ралогов. Эти прионеры «минералоги», трудясь в интересах горной добычи, собирали породы 
и минералы, делали наблюдения, и на основе своих знаний о опыта составляли труды, 
описывающие внешний облик минералов. Эти труды самые старые источники венгерской 
геолого-минералогической литературы. Самыми известными пионерами исследователями 
этого времени были: Янош Фридвальдски, Йохан Э. Фихтел, Игнац Борн, Франц Йозеф 
Миллер, Ференц Бенкё, Андраш К. Ципсер и Йожеф Йонаш. 

Настоящая работа представляет научную деятельность Йожефа Йонаша (1787—1821), 
дает первый обзор его работ, интересный с точки зрения истории науки, по случаю 200-
летия _со дня рождения Йонаша. 

Й. Йонаш горный инженер, образованный минералог окончил Шелмецкую Горную 
Академию и с 1814 года по 1821, до самой своей смерти, был хранителем естественно-науч
ной коллекции (минералогической, палеонтологической, биологической) Венгерского 
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Национального Музея. Главная его работа: „Ungerns Mineralreich orycto-geognostisch 
und topographisch dargestellt" (Пешт, 1820). В этой работе приводятся многочисленные 
данные, являющиеся основой подготавливаемой монографии по описанию внешнего обли
ка минералов Венгрии, к сожалению, написание работы прервала его ранная смерть. Он 
был многообещающим ученым венгерской минералогии и его ранняя смерть была ударом 
не только для Национального музея, но и для развития венгерской минералогии, которое 
приостановилось до самого 1860 года, когда в науку вошел Йожеф Сабо. Во время этого 
40-летнего застоя за границей началось развитие современной минералогии и геогнозия 
превратилась в науку геологию. С именем Й. Йонаша связано образование первого вен
герского Горного Общества в Шелмеце, в 1810 году, которое, однако, быстро распалось. 
Он был членом Минералогического Общества в Йене. 


