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Méltó és igaz, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti 
Szakosztálya a kerek évfordulók alkalmából már évek óta rendszeresen megem
lékezik elhunyt nagyjainkról, személyiségüket és munkásságukat a feledés 
homályából kiemelve, például és tanulságul a ma élő nemzedék számára. 

1. ábra. GESELL Sándor (1839—1919) 

"Előadásként elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1989. december 18-i előadóülésén. 
"Magyar Állami Földtani intézet, H-1442 Budapest XIV. Stefánia út 14. 
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A Magyar Állami Földtani Intézetben az Országos Földtani Szakkönyvtár 
olvasótermében, ahol a lassan feledésbe kerülő intézeti geológusok arcképei 
sorakoznak, a bejárattól jobbra mindjárt a 150 évvel ezelőtt született és 70 éve 
elhunyt GESELL Sándor képével ( 1 . ábra) találkozunk. 

GESELL Sándor m. kir. főbányatanácsos, oki. bánya- és kohómérnök, bányafőgeo-
lógus és a bécsi es . kir. földtani intézet levelezője, GESELL János és SLUBEK Mária 
fiaként 1839. május 8-án született Pozsonyban, ahol középiskoláit az ág. hitv. 
evangélikus lyceumban kezdte, s a főreáliskolában végezte 1858-ban. Az 
1858—1862 . években a Selmecbányái bányászati akadémiának volt hallgatója, 
ahonnan 1862-ben végbizonyítványt nyert. 

A felvidéki evangélikus iskolák és a selmeci alma mater kötelességtudást és 
hivatástudatot árasztó szel lemisége egész munkás életére döntő befolyással volt. 

Az 1862 . év őszén a kolozsvári bánya- és jószágigazgatósághoz nevezték ki 
bányászgyakornokká, ahonnan a kudzsíri, 1864-ben pedig a sebeshelyi vasgyárhoz 
(Hunyad megye) osztották be. Az 1864. év őszén magasabb kiképzése végett a 
bécsi cs . és kir. birodalmi földtani intézetbe küldték, ahol 1866-ig napidíjasként 
dolgozott. Ezalatt a bécsi tudomány- és műegyetemen folytatta tanulmányait, a nyári 
szünetekben pedig a bécsi geológusokkal résztvett az Esztergom és az Eger 
környéki földtani felvételekben. Ekkor jelent meg nyomtatásban első szakmunkája 
a Jahrbuch der к. к. geologischen Reichsanstalt 1866. évi kötetében: Das 
Braunkohlenvorkommen bei Gran in Ungarn címmel. 

A bécsi földtani intézetnél töltött ideje alatt Csehországban és porosz Sziléziában, 
valamint a krassószörényi bányaterületeken tett tanulmányutakat, míg a vaskohászat
ban való további képzése végett Reichenau, Neuberg és Mariazell vaskohóit 
tanulmányozta. 

Tanulmányútjáról visszatérve a hunyadmegyei govasdiai vasgyárhoz került mint 
bányatiszt-jelölt, ahonnan a gyalári vaskőbányákat és a zsílvölgyi kőszénkutatásokat 
vezette. 1867 nyarán ugyancsak a bécsi geológusokkal résztvett Tokaj, Nyíregyháza 
és Dorog környékének földtani térképezésében. 

1868-ban lépett a magyar állam szolgálatába és mint a govasdiai kir. vasgyár 
ellenőrző tisztje vezette a vasgyár nagy olvasztó üzemét, kidolgozta a Vaj-
dahunyadon építendő nagyszabású vasgyár tervezetét és elvégezte a gyalár-govasdiai 
keskenyvágányú ércszállító vasúti pálya Vajdahunyadig terjedő szintezését. 

Tevékenysége elimeréseként 1870-ben a pénzügyminisztérium bányászati 
osztályára került, ahonnan 1871-ben bányageológussá nevezték ki a máramarosi és 
nagybányai bányaigazgatóságok kerületébe, ahol 1880-ig működött. Itt készítette 
1873-ban a máramarosi kincstári bányászat bányageológiai térképét (mely kézirat 
maradt) az akkori bécsi nemzetközi kiállításra. 1876-ban jelent meg az „Adatoka 
máramarosi т. k. bányaigazgatósághoz tartozó a megye E. K. részében fekvő 
vaskőbányaterület földtani megismertetéséhez" c. közleménye két térképpel, a 
Mathematikai és Természettudományi Közleményekben. Ezt a tanulmányt 
„Mármaros éjszakkeleti vaskő-területének geológiája" címmel a Bányászati és 
Kohászati Lapok (BKL) 1876. évi IX. évfolyama azonos szöveggel öt részletben 
közölte . Máramarosi szolgálatának ideje során a BKL 1874. évi VII. évfolyamában 
tette közzé „A bányageolog hatásköre és szerepe a bányászatban" c . , sokak által 
nem ismert, de ma is időszerű tanulmányát, melynek alcímében azt olvashatjuk, 
hogy „Jelszó: A bányászat alkalmazott földtani tudomány". 
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E tanulmányában megírja, hogy „A magyar kormány az e l ső , ki . . . bányageo-
logokat hívott m e g . " Kifejti a bányászat és a földtan közötti kölcsönös viszonyt. 

"Igen természetes, hogy a bányák feltárásai a föld feletti földtani tüneményekkel 
összehasonlítva, sajátos állapotot fognak felmutatni, melynek értelmezésére csak az képes, 
ki a földalatti munkálatokat ismervén, a bányászati rajzmodorban készült térképeket megérti, 
és azokat szükség esetén kiegészíteni is képes. Kézzel fogható dolog végre az, hogy a 
bányában működő természetbúvár a bányásszal egyaránt osztozik a mélység fáradságaiban 
és veszélyeiben, épen úgy mint a tengerész ki nem kerülheti a tengeri-utazás kellemetlen
ségeit." A bányageolog felvételi munkáit vázolva a következőket írja: „a földszínen való 
észleletekből, a bányák feltárásainak megszemléléséből, a netalán létező kövületgyűjtemények 
tanulmányozásából, a történelem és irattár adataiból, a szó hagyomány és bányatisztekkel 
való értekezletekből; ezek és saját felvételei nyomán készítse a bányageolog a bányakerület 
általános és részletes bányageológiai térképeit, rendezze tudományilag az azok magyaráza
tához való gyűjteményt, mely az új feltárások feljegyzéseivel folytonosan kiegészítve, a 
kerületi bányászat mibenlétét mindenkor a legalaposabban ábrázolni hivatva van." 

Máramarosi tevékenysége során nemcsak a vasérceket, hanem pl. az 1875. évben 
az ungvári m. kir. jószágigazgatóság területén előforduló kőszén, kőolaj és 
földgyanta földtani viszonyait is leírja és tervet közöl a magyar és gácsországi 
petroleum előjövetel helyzetéről. 1878-ban pedig a gyakorlati bányageológiai 
tevékenység dokumentálásának páratlan szépségű példájaként a sárosmegyei Eperjes 
melletti vörösvágás-dubniki magy. kir. opálbányák földtani viszonyairól a Math, és 
Természettudományi Közlemények hasábjain jelent meg tanulmánya, négy saját 
rajzolatú térkép-, illetve szelvénytáblával. 

1877-ben Máramarosszigeten a bányamérnöki teendőket is, 1878-ban pedig mint 
a párisi kiállítás magyar bányászati, kohászati és műszaki osztályának felügyelője, 
e kiállítás bányászati részének rendezését végezte, s a kiállítási jelentés bányászati 
részének szerkesztője volt. E kiállításról „A bányászat és kohászat termékei az 
1878. évi párisi köztárlaton" címmel a BKL 1879. évi XII. évfolyamában számolt 
be tíz folytatásban. 

A párisi kiállítás körüli hasznos érdemei elismeréséül 1879-ben bányatanácsosi 
c ímmel és jel leggel tüntették ki. 

1880-ban bányageológusi minőségben a S e l m e c b á n y á i bányakerületbe helyezték 
át az ottani fémbányák tanulmányozása végett, ahonnan 1883-ban G O R O V E István 
földművelés, ipar- és kereskedelemügyi miniszter által 1883. március 9-én létesített 
bányafőgeológusi állásra a Magyar Királyi Földtani Intézethez nevezték ki 
bányafőgeológus-bányatanácsosnak. Az intézetben annakidején vele együtt 
H O F M A N N Károly és T E L E G D I R O T H Lajos volt főgeológusi beosztásban. 

A Földtani Intézetben a bányászat és a földtan határterületén érvényesült igazán 
sokoldalú szakmai felkészültségének eredményessége. Nyomtatásban megjelent 
tanulmányait időrendbe állítva és térképen ábrázolva: a besztercebányai, a szepes-
iglói, a nagybányai és a zalatnai bányakapitányság területén a Felvidéken, a 
Kárpátalján, a Gutin és az Erdélyi-érchegység területén találkozunk bányaföldtani 
tevékenységével . 

Miként a munkássága területeit f e l t ü n t e t ő térképen (2. ábra) is nyomom 
követhetjük, a Földtani Intézetben eltöltött 25 évi működése alatt — folytatva PECH 
Antaltól kapott megbízását — először a Selmecbányái aranyércterület bányageoló
giai felvételeit teszi közzé az Intézet 1883. és 1884. Évi Jelentésében. 

Selmecbányái munkásságára vonatkozó 1:30 000 ma. kéziratos térképe ,yl Magyar Királyi 
Földtani Intézet geológiai felvételei különös tekintettel a bányászatra — Sebneczbánya és 



• Opál i=i Földtani térképezés О Banya ésjószágigazgatóság ® Földtani Intézet 

2. ábra. GESELL Sándor szakmai működésének helyszínei. 1 . Nemes- és színesérc, 2. Vasérc, 3. Pelroleum, 4. Szén, 5. Kősó, 6. Opál kutatás, 7. Földtani 
térképezés, 8. Bánya és jószágigazgatóság, 9. Magyar Királyi Földtani Intézet 



Vitális Gy. : Megemlékezés Gesell Sándorról 163 

környékének részletesföldtani térképe " címmel 1883—1884. évi keltezéssel a Magyar Állami 
Földtani Intézet (MAFI) Térképtárában található. Ugyancsak itt találjuk „Л selmeczi 
bányavidék ércztelér vonulatai" c. színes 1:28 800 ma. az 1882—1884. évi felvételeit 
összefoglaló térképét. A „Selmecz geológiai térképe Dr. Szabó Józseftől 1887" feliratú 
1:14 400 ma. térképen a felvételben közreműködők között „GEZELL Sándor bányafőgeolog 
a m. geológiai intézetnél Budapesten 1882—1884." az О tevékenységére vonatkozó feliratot 
is megtaláljuk. 

A z 1885 . évben kezdi meg a körmöcbányai ércbányaterület bányageológiai 
felvételét, eredményesen foglalkozik a sóvári kősóbányakerület földtani vis
zonyaival , tekintettel az elöntött kósóbánya újból való megnyitására, összehasonlítva 
a wielicskai és a bochinai kósótelepek települési viszonyaival, és SCHAFARZIK 
Ferenc társszerzővel mintaszerűen összeállítja а „Мм- és építőipari tekintetben 

fontosabb magyarországi kőzetek részletes katalógusát". Az 1886—1888 . években 
folytatta a körmöci ércbányaterület bányageológiai felvételét, melynek végered
ményét 1895-ben „A körmöczi bányavidék földtani viszonyai bányageológiai 
szempontbóF c. munkájában foglalt össze , a területet ábrázoló két 1:14 4 0 0 ma. 
színes térképmelléklettel. 

Az 1887—1888 . években kisebb közleményekben a liptómegyei Király-Lubella 
antimonérc-bányászatával, az infuzóriaföld technikai jelentőségével , Bosznia 
ércfekvőhelyeivel , a vasmegyei antimonbányászattal, a petroleum eredetével és az 
1886. évi osztrák bányaműveléssel foglalkozik. 

Az 1889—1890 . évek során a nagybányai, 1891-ben a felsőbányai, 1892-ben a 
kapnikbányai, 1893-ban pedig az oláhláposbányai ércbányaterület bányageológiai 
felvételét végzi , minden esetben impozáns térkép- és szelvényanyaggal dokumentál
va. 

1894—1900 között már az Erdélyi-Erchegység területén végez bányageológiai 
felvételeket. 1894-ben az erdélyi aranynégyszög területén Zalatna vidékén, 
1895-ben a Zalatna melletti dumbrávai és baboji cinóberércbányászat területén, 
1896-ban az Ompoly-völgynek zalatna-preszákai folyórészlettől északra fekvő 
területén, 1898-ban a verespataki bányaterületen és az orlai Szt. Kereszt-altáróban, 
1899-ben a kornai vö lgyben, a bucsomi völgyben és a Botos, Korabia, Vulkoj 
hegyek körül, 1900-ban pedig Offenbánya vidékén dolgozik. 

Az ungvölgyi Luh vidékén előforduló petroleum geológiai viszonyairól 1898-ban 
jelenik meg egy színes, 1:75 0 0 0 ma. térképmelléklettel ellátott közleménye, majd 
a X X . század elején — a Gőmör-Szepesi-Érchegységben — 1901-ben a dobsinai 
bányaterületen, 1902-ben Dobsina város délkeleti határától délfelé húzódó területen, 
1903-ban a Nagy-Veszverés , Rozsnyó város és Rekenyefalu közötti területen, 
1904-ben pedig, ugyancsak Gömör megyében a Csermosnyapatak Dernő és Lucska 
közé eső részén, északra a megye határáig végez bányaföldtani felvételt. 

A MÁFI tudománytörténeti gyűjteményében levő adatok szerint 1902 nyarán a Dobsinától 
KÉK-re levő Michaeli városi vaskőbányában gyönyörű karbon időszaki faunát gyűjtött, 
amelyet 1903-ban PAPP Károly tanulmányozott. 

Minden egyes munkája a szakma- és a tudományszeretet iránti mély és 
maradéktalan elkötelezettségét tükrözi. 

A rendszeres terepi felvételek mellett f igyelme más szakmai érdekességekre is 
kiterjedt. így 1890-ben a gácsországi Orow melletti mélyfúrásról, 1891-ben az 
árvamegyei Námesztó környéki barnaszén és tőzegről, 1893-ban pedig L.DE 
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LAUNAY: Formation des gîtes métalifères (Az érczfekvőhelyek képződése) Parisban 
kiadott munkájáról ír rövid ismertetést. 

Szakmai precizitását BÖCKH János társszerzővel összeállított „A Magyar Korona 
országai területén mívelésben és feltárófélben levő nemesfém, érez, vaskő, 
ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei" c. 1898-ban 
kiadott munkában, valamint PÁLFY Mór társszerzővel Abrudbánya környékéről az 
1908 . évben kiadott térképmagyarázója és 1:75 0 0 0 ma. nyomtatásban megjelent 
térképe is fémjelzi. 

Mint kiváló szerző, a Magyar Királyi Földtani Intézet keretében erőteljesen részt 
vállalt az 1885. évi országos kiállítás bányászati, kohászati és földtani szakcsoport 
előadója és rendezőjeként, az 1896. évi millenáris kiállítás geológiai és bányászati 
osztályainak rendezésében, valamint az 1900. évi párisi világkiállítás rendezésében 
i s . Ezeket a M A F I Tudománytörténeti Gyűjteményében őrzött számos levél és 
okmány, valamint a nyomtatásban megjelent beszámolója tanúsítja. 

A Magyarhoni Földtani Társulat tagjai sorába 1871-ben BÖCKH János ajánlotta, 
s több ciklusban a választmány tagja is volt. 1888—1892 között tagja a Bányászati 
é s Kohászati irodalom pártoló egyesületnek, 1892-től pedig haláláig tagja az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek. 

Érdemei elismeréseként 1892-ben a király a főbányatanácsosi cím és jelleg 
adományozásával, 1902-ben pedig a III. osztályú vaskoronarenddel tüntette ki, míg 
az 1908. évi — 4 6 évi szolgálat után történt — nyugalomba vonulása alkalmából 
terebes-fejérpataki előnévvel részére a magyar nemességet adományozta. 

Nyugalomba vonulását követően a számára oly kedves Besztercebányára 
költözött, ahol 1919. november 24-én éjjel 12 órakor életének 8 1 . évében hunyta 
l e szemét. Hűlt tetemét november 26-án az ág. hitv. evangélikus egyház szertartása 
szerint helyezték örök nyugalomra. 

Emléke a gyakorlati geológia fénylő üstököseként ma is világít a Rá emlékező és 
tőle tanulni vágyó nemzedék előtt! 
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