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Borit Ignác és a varázsfuvola

Born Ignác munkásságát sokan feldolgozták és a több kötetnyi terjedelmű értékelés gazdag 
életművet tár elénk. Bőm életműve a kémia, geológia, mineralógia és általában a természettudo
mányoknak ma már több mint 200 évvel ezelőtti színvonalát, illetve ismeretanyagát foglalja össze 
korának legmagasabb színvonalán. Bár az akkori tudományos élet legmagasabb körei munkásságát 
nagyra értékelték és széles körű nemzetközi elismertségét 14 korabeli tudományos társaság tisztel
te meg azzal, hogy levelező tagjává fogadta, a mai szakmai körök számára a Born-életműből még
sem a minden ágban túlhaladott eredmény, hanem a kiváló tudós személyes jelleméből kisugárzó 
szellemiség, példamutató emberi magatartás érdemel figyelmet és tiszteletet.

Fenti gondolatok alapján előadásomban tehát nem a sok értékelő közleményben található munkás
ságra, hanem az életrajzi írásokban elhanyagoltan mellékesnek tekintett, de a személyes jellemrajzhoz 
szorosan kapcsolódó adatokra, egyes szemelvényekre kívánom felhívni a figyelmet, amelyek Born Ig
nác egyéniségének jobb megismerését segítik elő. Márpedig éppen az életrajz írásokban találunk pontat
lanságokat, homályosan fogalmazott, vagy érzékelhetően hiányos közléseket. Ilyen megközelítésben 
vizsgálva Born Ignác életrajzi adatait, születésétől haláláig számos hiányérzetünk támad.

Born életrajzában az első tisztázatlan adat születési helyének megadására vonatkozik: néme
lyek Gyulafehérvárra, mások Kapnikbányára teszik Bőm Ignác születési helyét. Ez látszólag jelen
téktelen, de minthogy később ez „előjön”, érdemes tisztázni azt, hogy a családnak Gyulafehérváron 
volt állandó lakása és a gyermeket ott anyakönyvezték, Ignác születésekor azonban a szülők éppen 
Kapnikbányán tartózkodtak. Az egymástól eltérő adatok helyességének eldöntése nem szándékom, 
de Bőm leveleit1 olvasva feltűnt, hogy az 1770. augusztus 6-ára Nagybányáról keltezett levelének 
elején az áll (1. ábra), hogy a környék bányáinak megtekintését azért kezdi Kapnikbányával, mert 
szülőföldjéhez rejtett vonzalom köti. Ennek nem mond ellent az, hogy 16 évvel később Kazinczy- 
nak azt mondta, hogy ő károlyfehérvári erdélyi magyar,2 ugyanis ott töltötte gyermekéveit. (Gyula- 
fehérvár német neve Karlsburg.)

Ugyancsak gyermekkori adatai közt találtam, hogy a korán árván maradt Born Ignác 
Nagyszebenben a piarista gimnáziumban kezdte meg tanulmányait, majd a neveltetéséért felelős 
gyámhatóság a bécsi jezsuita iskolába íratta be. Más irodalomból’ megtudhatjuk, hogy 
Nagyszebenben sem akkor, tehát 1750 körül, amikor Born iskolába kezdett járni, de később sem
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volt piarista iskola, Nagyszebenben abban az időben a még J. Honterus idejében alapított evangé
likus szász gimnázium, valamint az 1692-ben alapított jezsuita kisgimnázium működött. Feltehető
en Born Ignác ez utóbbiban kezdte meg tanulmányait és minthogy ott csak alsó osztályok voltak, 
továbbtanulás céljából vitték Bécsbe az ugyancsak jezsuita gimnáziumba.

Általában minden életrajzírás megemlíti, hogy 1770-ben Felsőbányán bekövetkezett füstmér- 
gezéses balesete miatt vált nyomorékká. Born maga is ezt mondta mindenkinek, és erre hivatkozva 
mondta le 1772-ben Prágában tanácsosi állását és vonult vissza vidéki házába. Azonban a Born 
betegségével, nevezetesen lábainak bénultságával kapcsolatos írások ellentmondásosak. Georg 
Forster 1784. 08. 14-én keltezett levelében4 azt írta, hogy ez a talpig becsületes ember, akit min
denki Papának hív, már 26 éve él bénult testben. Ennek alapján lábainak bénulása már körülbelül 
25 éves korában elkezdődött és a későbbiek folyamán elhatalmasodott. Ezek a tünetek a szklerózis 
multiplex betegség velejárói. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez a folyamat nem a balesete 
miatt indult el, hanem balesete ennek a betegségének következménye volt. Born ugyanis nem 
egyedül, hanem többedmagával ment le a tárnába, ahol a tűzvetéssel folytatott kísérletet bemutat
ták. Amikor a füst elárasztotta a járatot, mindenki ki tudott menekülni, csak ő nem. Amikor észre
vették, hogy hiányzik, visszamentek érte és eszméletét vesztve fekve találták. Csak hosszabb ideig 
tartó élesztgetés után tért magához és napokig tartott, mire annyira megerősödött, hogy folytathatta 
útját vissza Selmecbányára. Born minden valószínűség szerint tudott ma is gyógyíthatatlan beteg
ségéről, de eltitkolta, ezért hivatkozott mindig és mindenki előtt a balesetére.

Bőm Ignácot munkásságának legmagasabban értékelt szabadalmaztatott eljárásáért, neveze
tesen a nemesfémeknek az ércekből való közvetlen amalgamációval történő kinyeréséért II. József 
császár birodalmi nemesi ranggal tüntette ki. Ehhez kapcsolódóan Mozart 1785. 04. 24-én Born 
Ignác tiszteletére bemutatta a Die Maurerfreude című kantátát.5 Born nemesi rangjáról keveset
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tudunk. Kétségtelen, hogy a nemzetközi tudományos egyesületnek, a Societát dér Bergbaukunde- 
nak 200. évfordulójára Bécsben kiadott könyv „nemes”-nek nevezi.6 (2. ábra)

Born Ignác nemessége nem ment át a magyar vezető körök tudatába, ugyanis ezt a nemesi 
rangját az 1901-ben megjelent millenniumi törvénykönyv magyar és latin nyelvű kiadása nem 
jelöli. Az 1740-1835-ig terjedő időre összeállított törvénycikkek közlik, hogy 1790-ben Born Ig
nác díjmentesen kapta meg a honfiúsítást egy sor nemes ember között.7 Erre azért érdemes felfi
gyelni, mert a következő évben, 1791-ben Londonban megjelent egy közlemény „Báron Ingo Born” 
amalgamációs eljárására hivatkozva.8

Tehát valamilyen ok miatt az 1790-es országgyűlés nem vett tudomást Born Ignácnak II. 
József által adományozott nemességéről, így aztán az érdemei alapján díjmentesen odaítélt „honfí- 
úsítottak” között hetedikként egyedül ő volt „nem nemesi”. Ezt vette át aztán az 1896-os millenni
um alkalmából kiadott kétnyelvű törvénykönyv (3. ábra).

Born Ignác halálának dátumára is több adatot közöl az irodalom:
-  Kazinczy Ferenc2 szerint Born Ignác 1791. július 17-én hunyt el báró Vay Miklós generális 

karjai között. Ez valószínűnek tűnik, hiszen Vay Miklóssal egy házban laktak és jó barátságban is 
voltak. Vay Miklós hadmérnök ezredesként Angliában folytatott optikai kísérleteinek elismeréseként 
választották meg a Royal Society tagjának, amely társaságnak Born is levelező tagja volt 1774 óta.

-  Hofer tanulmányának 29. oldalán azt találjuk, hogy Born július 24-én halt meg és 26-án 
temették el. Magyarázatként azt találjuk, hogy Born valójában többször végzetesen rosszul lett, 
aztán ismét rövid ideig feljavult.4

-  Born halálának utolsó dátumát az idézett írás 29. oldalán találjuk. Ez a dátum Born halálá
nak részletes leírásával, augusztus 21-ével kezdődik és az augusztus 28-án dél körül bekövetkezett 
haláláig tart.4

Fáradságos kutatással talán tisztázni lehetne Born Ignác halálának igazi dátumát. Ezt azonban 
nem tartom indokoltnak, mert síremléke nem maradt meg, így aztán az utókor számára ez jelenték
telen is lenne. Ezzel szemben halála után ércnél is maradandóbb emléket állított neki a zeneművé
szet Mozart: A varázsfuvola című operájának Sarastro szerepében. Kiterjedt irodalma van annak, 
hogy Born Ignác a Sarastro szerepet megszemélyesítő élő példakép volt.
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Sajnálatos módon a magyar művészettörténetben és ennek megfelelően a magyar operaked
velő közönségben sem tudatosult, hogy az egyébként közkedvelt Mozart-operának, az éppen egyik 
főszerepében megjelenített Sarastro alakján keresztül Bőm Ignáchoz visszavezethetően magyar 
kapcsolata van. Ennek oka talán az, hogy magyarul erről csak a szűkebb műszaki-tudományos 
szakmai körökben terjesztett módon, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
(OMBKE) lapjában jelentek meg dr. Horváth Zoltánnak, a Miskolci Egyetem professzorának 
közleményei.0 Azon túl, hogy a nyugati művelt világ művészettörténete azonosítja Born Ignác sze
mélyiségével Sarastro alakját, Lux András tanulmánya10 továbbmegy és a keretjáték színteréül a 
Selmecbányái tudományos központot, a Bányászati Akadémiát jelöli meg. Ezt a tanulmányát Lux 
András még 1989-ben kiadásra ajánlotta az OMBKE-nek, de anyagi támogatás hiányában ez a 
kiadvány nem kerülhetett a magyar olvasóközönség kezébe.

Anyagi támogatás nélkül maradt 1992-ben a Bőm Ignác születésének 250. évfordulója tiszte
letére rendezett konferencia is, ezért az ott elhangzott előadásanyag szerkesztés nélküli nyers kéz
iratok formájában maradt meg. Azonban azt mégis el lehetett érni, hogy a konferenciát követő 
napon az Erkel Színházban előadott Mozart: A varázsfuvola kezdése előtt prológus hívta fel a 
közönség figyelmét arra, hogy Sarastro színrelépésekor és áriájának hallgatása közben hajtsanak 
fejet Born Ignác tiszteletére. Ezenkívül a konferencia szervezői a közönségnek 1000 példányban 
osztotta szét Bőm Ignác EMLÉKLAP-ját (4. ábra). Később a MTESZ TTB kezdeményezésére 
barokk-kori konferenciasorozat indult. A konferenciák helyszínei között találjuk Kolozsvárt is, 
ahol a Bánffy-palotában az érdeklődőknek 200 Born Ignác EMLÉKLAP-ot osztottunk szét.5 A 
magyar és angol nyelvű emléklap átvette az előző emléklap értékítéletét, azaz: Born Ignác az „em
beriség kultúrtörténetében” KÖZÖS TÖRTÉNELMI EMLÉK”. Minthogy Born Erdély szülöttje és 
1770-ben tett erdélyi utazásának leírása korának leghitelesebb bányász-kohász helyzetképe, ezért 
az emléklapok hátoldalán az utazás útvonalánák térképét tüntettük fel.

Természetesen érdemes röviden áttekinteni azt, hogyan kerülhetett Born Ignác kapcsolatba a 
színház világával, nevezetesen A varázsfuvolával. Az opera ősbemutatóját Bécsben, 1791. 09. 30- 
án tartották meg. 16 évvel később, 1817-ben Bécsbe látogatott Sir Charles Lewis Giesecke, a 
Royal Dublin Society neves ásványtan professzora és ott találkozott régi színházi barátaival, ugya
nis Giesecke azonos volt azzal az, eredeti nevén Johan Georg Metzler-rel, aki az 1780-as években 
Bécsben élt, a lakónyilvántartásban színészként volt bejegyezve, és Born Ignác kísérleti laboratóri
umában mindenes segédként dolgozott és ügyeit intézte. Giesecke/Metzler elmondta, hogy bár az 
operát Schikaneder színházigazgató írta és rendezte színre, valójában a történetet és a szöveg
könyv jelentős részét ő maga, Giesecke/Metzler írta. Ezt azzal támasztotta alá, hogy ő ismerte 
közelről Born szabadkőművesi és egyiptológiai munkásságát, de legfőképpen. Bornnak a selmeci 
akadémia professzorának, Ruprecht Antalnak védelmében Klaproth-hoz írt levelét, amit csakis ő 
írhatott belé Sarastro áriájának szövegébe.10

Itt arról van szó, Hogy Ruprecht Antal a selmeci akadémia kohászat-kémia professzora, L. 
Lavoisier modern kémiai rendszerének híve, gyanútlanul leközölte, hogy neki nem sikerült szén
nel redukálnia a timsó (alumen, 1. Plinius) izzítási maradékát, ami valójában alumínium-oxid. 
Klaproth, a flogisztonista berlini professzor Ruprecht munkásságát rendkívül durva hangnemben 
„selmeci tévtannak” nevezte. Erre nem is Ruprecht, hanem Bőm válaszolt: „ Uram! Az ön hangja 
%

ismeretlen a mi körünkben... Ettől függetlenül megjósolom, hogy eljön az idő, amikor a mi új ké
miánk kimutatja a többi és az összes földfémet is. ”10

Az, hogy Bőm szerint a kémiában és általában a természettudományokban még sok felfedez
ni való van, az megérthető egy korábbi, az 1782 októberében őt meglátogató Benkó' Ferenc úti
könyvében bejegyzett „ Quantum nescimus ”-ból, azaz „sokat nem tudunk”-ból (6. ábra). Ez kettő
jük közötti hosszabb beszélgetésre utal és feltehető, hogy Bőm bátorította Benkőt, a református 
Papból lett újdonsült mineralógust az első, 1786-ban Kolozsváron magyarul megjelent „Magyar 
Mineralógia” megírására."

Giesecke/Metzler tehát azzal állított emléket Born Ignácnak, tisztelt tudós mesterének, hogy a 
Sarastro ária szövegében idézte a „tudomány háza” elleni rosszindulatú támadásra adott válaszának
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jóságos, megbocsátó szövegét: ,,E szent termekben a bosszú ismeretlen... Ezeken a falakon belül az 
ember megbecsüli és szereti felebarátját... ”[0
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221) Lcu/uddi 11. Ui'cr. a. I t HU.

c a n c d la r ia  regia llungarioo-Jiulic.a jurauiénli.  miiem in omm: li'inpus pallia: 
civeti), coiniiiO(liiriutt(|iic, juriuni. ac  legum ejusdem sliidiosiim proinclorem, 
nlqtic defensorem  fiiluruiu.

AKTICWI.US 7-J.

D om inus p r in c ep s  C hristianus u VuUleck, c l Siti ¡sima idus ¡turo a  G cniinycn, 
com es C arolus Clcrfuit, couics Joannes S o m , L. Ijuro A n to n iu s  S p ie lm a n n , 
Ig n a tiu s  de /Joro, cl l. bnro Carolus a M itrovszkij, p :0  in d i 'jc tw  do: lar an tu r .

Stains c l  on lin es  non lantiini pr.vclara do regno lincee domiiii Clirisliani 
principis a Valdeck, generalis campi m a rrsd iall i  lucumtcncntis, cl unius 
ccpicslris legionis militaris colondli mcrita, qua: idem cninpriinis sub postrema 
advcrsuni port am Oilomauicam expedition«:, pro dofensione rcgni isiins cx-  
hilniil c l  impcndil. considerantes. sed eliam peculiarem  erga nalionem Uun- 
garam  affectum. cl sincerum commoda cl cmnlum ciila  cjnsdcin promoveudi 
sludium, grato animo siisc.ipientes, c l  r cco g n n sccu lcs ,  lam c.nndcm dooiiuum 
principem , sla lns quoquc c l  onlines rcgni calon us rcq uircnlcm , quam vcro 

L. b. Sigismundum a Gcmiugen. gcn eralem  rci tormentaria’. pr.Tfeelum, 
vclut nlilia seque s m i l i a  pro regno iiupomlenlem. accedente c liauiSua: cclsi- 
ludinis regia:, arehi-ducis cl palatini interpositione. proul cl

Com ilcm  Carolum a C.lrrfaii, gcn eralem  rci tormentaria' prscfcc.lum. non 
ab**»milii«*r

Com ilcm  Joanncm Suro. gcneralem  campi m arcschalli  locm ulcnenlcm . cl 
pr.xsidii T cm esvaricn sis  c o m in cn d a ii le n i;

Liberum b. Anionium Spiclmann, intinmm status refcrcndarium . propter 
insignia c jusdem  erga auguslam domum. ciijus com m oda cum counnodis 

, rcgni conjuncla  sum , mcrita, propter ilcm egrcgium  erga  regmtm lioccc te
statum s lu d iu m ;

. Ignatinm do, Dorn, con>iliarinin r.'csareo-rcginm aulicum. cx  co, quod non 
tanlum  incognítum perprius a m algam a tion s  sys lem a , cum ing.onli rcgni com- 
modo. opera el studio suo. in Iclieissmmm cursiim dciluxeril.  scd el alia in 
linca m etallurgica dclcxcril,  ex  quibus nlili.ssima in publicum commoda cl 
em olum enta dimanare p o s s u n l : non scons

L. b. Carolnm a Milrovs/.ky. aclualem  suprem um  eammcrgraiiuiu. cum 
rclaxation c laxa* in co-tuni el consortium rcliquorum Hungaria: civium, aece- 
dcntc  consensu, benignaquc approbationc sacra* regia*, majcslatis rccepcruut. 
c l  cooplarunl. ca  lamen comiuione, 111 quoad alias iiuligcualus comidiónos 
l.rgibus rcgni salisfacianl. sp cran les  cosdem  gratos, cl utiles patria*, fives, 
f id d csq u c  ejusdem  defensores intuios.
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udvari kauezellária előli Iclcll esküje. értelmében miiulcn időben a halának 
hasznos polgára. érdekeinek. jogainak és törvényeinek buzgó döm ozdilója  

és  védelmezője. leeiid.

7-1 czikki:i.v.

W  ült léc k  Keresztel;/ h r i x : ^  ur, r* báró Gr.niiuqr.n Xsiijm anil, g ró f Clerfnit 
K ároly, íjró f X oiv János, báró  N/iiefimmu A u la i, florn  A/mirrr, rs báró  ilh l-  

rovs:k;i Károly hon fiakká  n ijilvú n illu tn a k .

A karok és rendek fontolóra vevőn W alilcck K crcszlely  h erezeg  urnák, 
altábornagy nak és egy lovas kalonaezred tulajdonosának nem csak ez ország 
ir.'itiú je les  érdemeit, melyeket ö főkepeu az ollomán porla ellen viseli uiol.su 
)iadj:irail::'n az ország ve d d m é be n  lauusiloll és kiíejlctl, hanem a uiagyar 
nemzet iránti különös vonzalmát s annak érdeke és gyarapodása előmozdí
tására fordított őszinte igyekezetéi is bálás lélekkel fogadván, és  megismer
vén : mind a nevezeti hcrczeg ural, ki ez  iránt az ország karait és rendeli

megkereste, mind pedig: _ . ,
lláró lö m in g c ti  '/.sismond táborszerna}:yol. mini a ki szinten hasznos 

szolgálatokat leli az országnak, ö királyi fenségének, a föherczcg nadornak 

kiizbenjárá>ára i s : valamiül
gróf r.lcrfait Károlyi, táb o rsze rn ag yu l; nem különben 
gróf Soro János altábornagyol es i em csvar p a r a n c s n o k a i , 
báró Spielman Antal állaim belső referendáriusi, a felséges iiralkoduliaz 

iránt, melynek érdekei az ország érdekeivel kapcsolatosak, szerzcU jeles cr- 
ilcmeiérl, valamint ez ország iráni lauusiloll. kivaló buzgósagaerl i s .

Il(irn l^iiácz császári királyi udvari tanácsosi, azéri is. m i 'c l  nemcsak a 
foucsorozás edtügelé isim rcilcn módszeréi az ország roppant basznara, fára
dozásává! és igyekezetével,  szerencsés fejlődésre vezette, liánéin az ércz- 
bánvászal terén egvéb fölfedezéseket is lelt, melyekből a közönségre a leg- 
has/.nosabb javak és előnvök szárnia/.bainak ; nem különben

báró Milrovszkv Károly valóságos lókamaragrófot.'1' a di| elengedi-se.Nelj 
Magyarország lobbi polgárainak gyülekezetébe és társasagába, a széni királyi 
lelseg m cgegvezésc  és kegves jo\aliagyasa is hozzájárulván, fölvetlek és be- 
logadták. azon föltétellel a/ouhan, hogy az o rszá g  törvényeinek a honliusag 
egyéb loltéielciu illetőleg eleget legyen ek  ; rem élvén, hogy ők a hazának ha
las és hasznos polgárai s In) védelmezői leemlenek.

3. ábra
A 72. törvénycikk: Born Ignác honfiúsítása

m

Motto:
"Mindeki szamára akkora a világ, 
amekkorát ismer belőle, a tiximány- 
és technikatörténet a világ része."

EMLÉKLAP
B O R N  IG N Á C

(1742 - 1791) 
születésének 250. évfordulója 

tiszteletére

B ő m  Ignác Erdély szülöttje, Nagy
szebenben, Becsben, majd Prágában tanult. 
Több nyugateurópai országban járt. 
Széleskörű kapcsolataira jellemző, hogy 
tizennégy akadémia, illetve tudományos 
társaság hívta meg tagjai sorába.

B ő m  Ignác 1779-től a bányászat és 
a pénzverészet udvari tanácsosa. A "Zűr 
Wahren Eintracht" szabadkőműves páholynak 
1782-ben mestere, Mozart az Ő tiszteleté
re írta a Die Mauererfreuae c. kantátáját; 
és az Ő személyét idézi a Varázsfuvola 
operának Sarastro alakja. Societát dér 
Bergbaukunde néven 1786-ban alapította 
meg a vilád első nemzetközi tudományos 
egyesületét.

B ő m  Ignác a 18. század felvilágosult, 
humanista tudósa, Európa kultúrtörté

netének mai példaképe.

Bécsben élt 1776-tól, de tudományos 
munkássága Erdélyhez, Magyarországhoz is 
kötötte, kérésére a magyar országgyűlés 
1790. évi 72. törvénycikkével honfiúsítot- 
ta. Bécsben, 1791-ben halt meg.

B ő m  Ignác életművével és haladó 
szellemével országhatárok és hatalmasságok 
fölé emelkedett. Ezért a sokoldalú nemzet
közi érdekeltséghez kötődő és kiemelkedő 
tevékenységét a világörökség szellemét 
idézve, az emberiség kultúrtörténetében az 
őt megillető

KÖZÖS TÖRTÉNELMI EMLÉK

cinmel tiszteljük meg.

MTA Történettudományi Bizottsága
Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület
HIDAK Nemzetközi Tudomány- és 
Technikatörténeti Alapítvány

4. a) ábra
Az 1992-ben kiadott EMLÉKLAP első oldala
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TÖRTÉNELMI HÁTTÉR
A könyv címe; J.J. Ferber: Boms Briefe über mineralogische 

Gegenstände auf seiner Reise durch das Temes- 
« A n u -  u .  ^  . , . . ( . war er, Banat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-BQRN IGNa C banyatanacsos Seinecoanyaroi indulva . Ungarn. Leipzig, 1774.
1770 június-július-augusztusban a keleti országrész 
bányász és kohász településeit tanulmányozta.
Tapasztalatait a számozott helységekből írt levelek 
formájában foglalta össze. A leveleket J.J.Ferber 
svéd mineralógus 1774-ben könyv alakban kiadta.

A-.
'5.
6.
7 .
8. 
9 .

10.
11.
12.
13.
14.
1 5 .
16.
17.
1 8 .
1 9 .
20. 
21. 
22. 
23.

jun
jun. 23: 
jun 
jun 
jun. 30. 
jul. 01. 
jul. 05. 
jul. 10. 
jul. 12. 
jul. 15. 
jul. 19. 
jul. 24. 
jul. 28. 
aug. 02. 
aug. 06. 
aug. 22. 
szeot. 05 
szeot. 07 
szept. 13 
szept. 18 
okt. 19.

}

Orawitza, Oravica,
Saska, Szászka,
Moldova 
Dognatschka, Dcgnácsfca, 
Lugosch, Lúgos 
Nagyág, Nadrág 
Za]atna, Zalatna, 
Nagyág, Nadrág, 
Foeldwi«Zj Felvinc, 
Klausenburg, Kolozsv,
Nagy-Banya, Nagybánya,

Schemnitz, Selmecbánya, 

Wien, • Becs

4. b) ábra 
Az EMLÉKLAP hátoldala

Ä -
EMLÉKLAP

• / .  - , j  V 3 £ >!,v

a ^ J d m o n d a t  "
^Ivfindcnki számára akkora a világ, amekkorát ismer 
■^•.belőle, ha valaki barmiról nem tud, az számára nem
• '‘ is létezik, vagy soha meg nem történt.

• Bőm Ignác-Erdély szülöttje,,..Nagyszebenben, 
Becsben,"Prágában tanult. Több-” nyugat-európai

, országban járt. Tudományos munkássága alapján 
tizennégy korabeli akadémia, ill. tudományos 

•• társaság hívta meg tagjai sorába.

Bőm Ignác 1779-tól a bányászat és pénzverészet 
udvari tanácsosa. 1785-ben magas állami kitüntetést^" 
kapott, majd 1786-ban megalapította a világ első 
nemzetközi egyesületet Socictát dér Bergbaukunde 
néven. * “ "V‘

« m ‘-y*
*

Mozart az O tiszícletére írta a Die Maurcrfreunde c . '
... -kantátát és az Ó személyét idézi Varázsfiivola c. 

operájának Sarastro alakja. . * '• .....„ . >**•
, Bőm Ignác életműve és haladó szelleme, amellyel

* országhatárok és hatalmasságok föle emelkedett az 
emberiség kultúrtörténetében

Közös Történelmi Emlék

Bőm Ignác a 18. század felvilágosult, humanista 
tudósa, Európa kultúrtörténetének mai példaképe.

■BORN IGNÁC• _■ /. ‘ ;
*' f- 1*

IGNAZ VON BORN 
(1742-1791)

.• . w  
*  *  +  . ^  ■?

CERTIFICATE OF COMMENDATION

Motto; ^  ^
The world'is as large^for/everyone as much h<j;
 ̂knows 'about it, •> if  somebody docs not know 1/i 
anything it,does not exists.for him at all, or it has 
never happened. - ••• ..• " ’ ’

Ignác Bom was bom in Transylvania, learnt in
• 'Nagyszeben, Vienna and in Prague. He visited most 

ofvthe Westen European countries. Due to liis 
scientific achievements 14 contemporary acadciuies 
and scientific associations invited him to their 
membership.

From 1779 Ignác Bom was court- councillor'of 
mining and minting. In 1785 he was awarded the -: 
high state medal, then in 1786 he founded the first 
international society the world, called Societal der 
Bergbaukunde.

Feeling respect for him Mozart wrote Die 
Maurerfreunde cantata, his charactcr is also 
embodied in the famous character o f  Sarastro in 
Varázsfuvola. N4G(V. r lu r t  <

> .
Ignác Bom’s life-work and advanced mentality 
which rose over'frontiers and the mighty is a 

Common Historical Memory

Ignác Bom was an enlightened, humanistic scientist 
in the 18. century. Today he is a model in Europe’s 
cultural history.

r .zi*' «• • •

5. ábra
Emléklap a barokk konferencián: Kolozsvár, 2000. szeptember 14-16.
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6. ábra
Born Ignác saját kezű bejegyzése Benkö Ferenc útikönyvében
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