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Emlékezés Gesell Sándorra halála 75. 
évfordulóján, különös tekintettel 

Selmecbánya és Körmöcbánya területén 
végzett bányageológiai térképezésére* 

Commemoration of the 75 anniversary S. Gesell's death 
and his minig-geological mapping 

at Schemnitz and Kremnitz 

VITÁLIS György** 

A Magyarhoni Földtani Társulat tudománytörténeti szakosztálya 1989. de
cember 18-i előadóülésén "Megemlékezés terebesfejérpataki G E S E L L Sándorról 
születése 150. évfordulóján" címmel tartottam előadást, amelynek szövege a 
Földtani Közlöny 1991. évi l^i. számában nyomtatásban is megjelent (VITÁLIS 
Gy. 1991). E megemlékezésben csak röviden utaltam G E S E L L Sándor Selmecbá
nyái és körmöcbányai bányageológiai munkásságára. Ezért G E S E L L halála 75. 
évfordulóján e két nevezetes bányavidéken történt munkásságát szeretném ki
emelten megvilágítani. 

Selmecbányái bányageológiai felvételeiről szóló beszámolói a Magyar Királyi 
Földtani Intézet 1883. és 1884. évi Jelentésében (GESELL Sándor 1884, 1885), 
illetve azok szószerinti ismétlésében a Földtani Közlöny 1884. és 1885. évi kö
tetében jelentek meg nyomtatásban. 

A "Jelentés a Selmeczbánya és környékén 1882. és 1883-ban eszközölt rész
leges bányageológiai felvételekről" című munkájában megírja, hogy PECH Antal 
a selmeci bányakerület érdemes igazgatója, miniszteri tanácsos, a Magyarhoni 
Földtani Társulat selmeczi fiók-egyesületének elnöke "1881-ben elhatározta, 
hogy Selmeczbányán és környékén egy nagyobb méretű topográfiai alapon, a 
gyakorlati bányászat szükségletének megfelelő új, minél részletesebb földtani 
felvétel eszközöltessék." 

A selmeci bányamérnöki hivatal, G R E T Z M A C H E R Gyula bányafőmérnök ve
zetése alatt 110 db, egyenként 500 holdat képviselő térképszelvényen, 5 m-es 
szintvonalakkal három év alatt készítette el a bányaföldtani térképezés topo
gráfiai alapját. 

*Elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1994. november 28-i előadóülésén 
" 1118 Budapest XI. Otthon u. 6. 
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A szép feladat keresztülvitelét GESELL még mint a Selmecbányái bányakerület 
bányageológusa, C S E H Lajos bányatiszttel 1882-ben kezdte el, majd az 1883. és 
az 1884. évben már mint a Magyar Királyi Földtani Intézet bányafőgeológus-
bányatanácsosa folytatta. 

Bányaföldtani térképezésének eredményét az 1883. évi jelentésében, valamint 
a "Jelentés a Selmeczbánya és Szélakna környékén 1884-ben eszközölt részletes 
bányageológiai fölvételekről" című közleményében foglalta össze. 

Térképezési munkája során a következő kőzetekkel találkozott: Dolomit, 
mész, mészpala; Agyagpala, werfeni pala, quarczitpala és réteges quarczit; Gne
isz; Aplit; Conglomérat; Nummulitmészpad; Biotit-andesin-Labradorit-quarcz-
diorit; Szienites szövetű biotit-amphibol-quarcz-trachit; Biotittrachit; Rhyolith; 
Amphiboltrachit és augittrachit; Trachittufa; Édesvízi quarcz; Nyirok; Lösz és 
végre Alluvium. 

Munkája térképi összefoglalása pedig "A Magyar Királyi Földtani Intézet geo
lógiai felvételei különös tekintettel a bányászatra Selmeczbánya és környéke 
részletes földtani térképe" című, 1883-1884. évi keltezésű, 1:30 000 ma. kéziratos 
térképén, továbbá "A selmeczi bányavidék ércztelér vonulatai" c. színes 1:28 800 
ma. az 1882-1884. évi felvételeit összefoglaló térképen, valamint a "Selmecz 
geológiai térképe Dr. Szabó Józseftől 1887" feliratú 1:14 400 ma. térképen talál
ható meg. A felvételekben közreműködők között "Gezell Sándor bányafőgeolog 
a m. geológiai intézetnél Budapesten 1882-1884." az ő tevékenységére vonat
kozó feliratot is megtaláljuk. 

Az 1:30 000 ma. térkép 12-féle földtani képződményt tüntet fel, mégpedig: 
1. Nyirok, 2. Augittrachit normal, 3. Augittrachit zöldkő (Grünstein), 4. Augit
trachit conglomérat, 5. Andesintrachit normal, 6. Andesintrachit zöldkő 
(Grünstein), 7. Andesintrachit conglomérat, 8. Biotittrachit (Orthoklassal) nor
mal, 9. Biotittrachit zöldkő (Grünstein), 10. Diorit, 11. Quarczit, 12. Gneisz. 

A hivatkozott térképek az ÉEK-DDNy-i csapásirányú érctelér vonulatokat is 
feltüntetik. 

VITÁLIS István terepismerettani műegyetemi jegyzete (VITALE 1 . 1 9 3 8 ) alapján megemlítem, hogy 
"A telérek Selmecbányán zöldkövesedett piroxénandezithez, Bélabányán dácitszerü biotitamfibol 
andezithez, Hodrusbányán granodiorithoz és biotit amfibol andezithez kötődnek, a werfeni palában 
is folytatódnak ugyan, de abban hamar elseprűsödnek, véget érnek. 

A selmecbányavidéki érces telérek: a Zöld- (Grüner-), az István-(Stephan-), a János- (Johann-), 
a Kórház- (Spitaler-), a Hód- (Biber-), a Teréz- (Theresia-), az Ökörfej- (Ochsenkopf- v. Brenner-) 
és az Erzsébet- (Elisabeth-) telér átszelik a paleozóos-mezozóos üledékeket és a miocénkori ande
ziteket, a dioritot és a granodioritot, a bazaltban azonban nem folytatódnak, vagyis annál előbb 
keletkeztek. Kitöltésük genetikailag az andezites erupcióval függ össze. A tektonikai hasadékok 
mentén sub- és postvulkáni kovasavas és szénsavas hévizek (hidrotermák) szálltak fel és azok 
hozták fel a mélységből az érces anyagot: a fém-oldatokat." 

Az említett telérvonulatokat számos kisebb melléktelér is kíséri. A telérvo-
nulatok 12 km hosszú és 10-11 km széles területet hálóznak be. 

Határozottan kimondja: hogy "a hasadékképződés nincsen valamely trachit-
módosulathoz kötve, a telérképződés azonban inkább a lágyabb, mállásnak 
induló pyrittartalmú módosulatokban észlelhető mint a normál ép trachitban, 
vagy helyesebben mondva: a telér a vele közvetlen érintkező kőzetet elváltoz
tatta." 
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A nevezetesebb telérek közül a szélaknai területen a Spitaler- (Kórház-) és a 
Bibér- (Hód-) telérrel, valamint a Teréz-telérrel foglalkozik részletesen. E terület 
fedő és fekű mellékerei közül a Lapos-ér a legnevezetesebb. Valamennyi telér 
csapása délnyugat-északkeletre tart, 32-60° délkeleti dőléssel és vastagságuk 
1 m-től 40 m-ig váltakozik. 

"A Spitaler-telér tölteléke főleg quarcz manganpáttal, mészpáttal, barna- és 
súlypáttal; ezekben arany-, ezüst- és ólomércz fordul elő, ez utóbbi mint galenit 
(ólomfény), horganyfény (szfalerit) és chalkopyrit (Rézkovand) meg pyrit kí
séretében. Termés arany ritkán, rendesen ezüstércekkel együtt az ún. czinopel 
(kvarz és vasoxid keveréke) és üszkös (brandig) ércekben mutatkozik; az ólom
fény szintén ezüst tartalmú. 

A Spitaler-telér legnevezetesebb mellékere a "Lapos" ér. Tölteléke quarcz és 
czinopel, gyakran brecciaszerűen kifejlődve; a Nádor-aknában szarukőszerű 
quarczban ezüstérczeket tartalmaz kovandokkal (szulfidokkal), mélyebb része
iben a Pjerg-aknai telepen az ezüstérczek mellett még ólomfény, rézkovand és 
horganyfény fordul elő. 

A Biber-telér északkeleti részeiben túlnyomó a quarczos töltelék, a délnyuga
tiban pedig rhyolitos, lágy agyagos, ez utóbbiban quarczos, mészpátos telér-
szakadékok fordulnak elő, melyekhez az ércztartalom kötve volt. Mint a Spi-
taler-telérben, itt is kétféle ércztartalom mutatkozik. Az északkeleti míveletek-
ben a töltelék czinopeltartalmú ólomfény, horganyfény, réz- és vaskovand (pi
rit), míg a délnyugati bányákban majd mindig ezüstércz. 

A Teréz-telér tölteléke fiatalabb keletkezésű; részben módosult felzites mel
lékkőzetre mint régibb lerakódás kovandos quarcz következik, mely stephanit 
által részben festve, sávos kinézésű, erre jön világos ametiszt gyakran kevés 
stephanitet tartalmazván és ezt követi világos barna horganyfény, ólomfény és 
kristályos fehér quarcz, mely a fényekkel való érintkezésen vöröses színű. 

Az említett ereken kívül a felsőbb szinteken még több telér és ér ismeretes, 
melyekről a régiek talán kissé elhamarkodva lemondtak; a nagyobb mélységben 
mutatkozó telérelágazások, némely telérszakadéknak elhelyezése és gyakori te-
lérszorulások elég alkalmat nyújthattak téves combinatióknak felállítására." 

Tanulmányában megállapítja, hogy "A telérképződésnek az ásványassociatio 
alapján való részletes tanulmányozása nélkül, nagyon bajos a telérekre és ere
detökre és egymás közt való összefüggésükre nézve a dolog lényegének meg
felelő ítéletet hozni". 

"Ily tanulmányok nélkül a feltárásnak vezetése kapkodóvá válik és az elért 
eredmények mindig megbízhatatlanok maradnak." 

"Miután a régiek feljegyzései szerint a telérek és ezek feltárása alkalmával a 
legtöbb esetekben kizárólag az ércztartalom döntött és egyéb az előfordulást 
jellemző petrographiai és ásványtani tényezők figyelembe nem vétettek, nagyon 
is indokolt az a feltevés, hogy némely felérnek és érnek folytatása a kutatók 
figyelmét elkerülte, azt a meggyőződést szülvén bennünk, hogy a mélység ki
terjedt kutató területén a telérek folytatására vonatkozólag még sok kérdés lesz 
megfejthető, melyek alapján nem egy nemes új feltárás fog sikerülni." 
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VITÁLIS István telepismerettani műegyetemi jegyzete (VITÁLIS I. 1938) alapján megemlítem, hogy 
1920 után "az 1930-as években a selmeci 6-7 telér közül hármon folyt a bányászat, és pedig öt 
hónapig a Zöld-teléren, öt hónapig a Teréz-teléren és két hónapig a Kórház-teléren, minthogy az 
ércnek mind a három telérben más az összetétele és csak egy Kropp-féle flotációs előkészítő (dúsító) 
művet állítottak fel, amelyet a Zöld-telér aranyban viszonylag dús ércének az előkészítése után 
úgy állítanak át, hogy alkalmas legyen előbb a Teréz-telér cinkes-ólmos aranyércének, majd a Kór-
ház-telér ólomércének az előkészítésére. 

A Zöld- (Grüner-)-telér ércének az összetétele átlag a következő: tonnánként kb 8-10 g Au, 
100-120 g Ag, továbbá 1-1,5% Pb, 2 - 3 % Zn és 0,5% Cu. 

A Teréz-telér ércében 4% Zn, 3% Pb, az arany ellenben csak 6 g tonnánként, ámbár helyenként 
olyan ércek is előfordulnak, amelyekben az arany tonnánként 10-14, sőt 60 g. 

A Kórház- (Spitaler-)-telér érce kimondottan ólomérc, 5 -6% ólommal és ugyancsak 5-6% cinkkel, 
kevés: tonnánként 50-60 g ezüsttel. Az arany-tartalma azonban olyan csekély, hogy azt gyakorlatilag 
figyelmen kívül hagyják. 

Annál nagyobb örömet szerez olykor a Kórház- (Spitaler-)-teléren a "Grüner Milz", a kvarcnak 
és a kloritnak egy zöldes keveréke, amely rendkívül gazdag aranyban. Sajnos csak ritkán bukkannak 
rá és így az össztermelésben csak mint váratlan, kellemes ráadás szerepelhet. 

Selmecbányán a nemes ezüstércek közül az argentit, a sztefanit, a pirargirit a leggyakoribb, ritkább 
a proustit, a polibazit és még ritkább a pirostilpnit és a xanthokon. Előfordul a termés ezüst is, 
főleg szőrszálalakban, csomókban a nemes ezüstércek odoraiban. 

Az ólom és cinkércek közül az ezüsttartalmú galenit a főére, aztán a szfalerit. Ólomércekben a 
János- és a Kórház-telér a leggazdagabb. Az ólomércek közül a galenit, a plumózit, a piromorfit, 
a cerussit, a cinkércek közül a szfalerit és mállásterméke a goslarit fordul elő." 

A körmöcbányai ércbányaterület bányageológiai térképezését az 1885. évben 
kezdte meg. Az idevonatkozó munkásságának eredményeit A körmöczi 
érezbányaterület bányageologiai fölvétele címmel a Magyar Királyi Földtani Intézet 
1885., 1886., 1887. és 1888. Évi Jelentésében ( G E S E L L S. 1886-1889) tette közzé, 
míg azokat összesítve A körmöczi bányavidék földtani viszonyai bányageologiai szem
pontból címmel Am. kir. Földtani Intézet Évkönyve 1894-1896. évi XI. kötetében 
foglalta össze ( G E S E L L S. 1894-1896). Ez utóbbihoz A körmöczi bányavidék földtani 
térképe tartozik 1:14 400 ma-ban, északi és déli rész megkülönböztetéssel két 
színes térképlapon. G E S E L L Sándor körmöczbányai tevékenységét ez utóbbi 
összefoglaló munkája alapján ismertetem. 

Körmöcbányai bányaföldtani munkássága felvázolását is térképe bemutatá
sával kezdem. 

A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyvében közzétett 1:14 400 ma. föld
tani térképe alapján is kitűnik, hogy Körmöcbánya vidékén nem olyan sokfélék 
és változatosak a neovulkáni eruptívumok, mint Selmecbányán. 

"A körmöczi bányavidék - 1895-ös keltezésű - földtani térképe a felérek vo
nulataival" biotittrachit, piroxéntrachit (zöldkő), piroxéntrachit és módosulatai, 
riolit törmelék, riolit, riolittufák, vulkáni homok, obszidián, hydroquarzit, ba
zalt, telérkibúvások, diluviálképződések, valamint alluvium megnevezésű kép
ződményeket tüntet fel. 

A bányászatilag fontos telérkibúvásokat, valamint a telérvonulatokat a terület 
nyugati részét feltüntető "északi" térképlap tartalmazza. A Selmecbányáihoz 
hasonló ÉÉK-DDNy-i irányú érces telérek genetikailag a piroxéntrachittal és a 
rioliterupciókkal függnek össze. A nevezetesebb telérek a zöldkőtrachit hossz
kiterjedését követik és két fő telércsoportra oszthatók. 
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Az első vagy fő telércsoport öt nagy (Katalin, Schindler, Schrämen, elülső és 
hátsó fekű telér) és több kisebb érből, illetve a főteléreket hálózatosán összekötő 
"szakadékokból " áll. 

A második telércsoport, vagyis a Zsigmond és György telércsoport két nagy 
(Zsigmond és Letten vagy Antimon) telérből és több kisebb érből tevődik össze. 

A két fő telércsoportot a Révolta hegy meddő tömege választja szét. 
A telérek vonulatait feltüntető északi részlap az aknákat és a tárnákat is fel

tünteti, sőt a lap alján szelvényszerűen a körmöczi bányászat aknáinak és tár
náinak magassági viszonyait is megadja. 

A térképen való tájékozódást kissé megnehezíti, hogy a térképlap nyugati 
tájolású, továbbá hogy a telérek neve csak néhány helyen szerepel, ezért azo
nosításukat a tanulmány szövegrészében található első ábra segíti elő. 

A Körmöczi bányavidék földtani térképe a Nándor altáró kitüntetésével feliratú, 
ugyancsak nyugati tájolású déli részlapon a Rudnica patak völgye mentén hú
zódó, a vízlecsapoló Nándor altáró vonalát, valamint a mindkét térképlaphoz 
tartozó 9 tagból álló jelkulcsot is megadja. 

"A főtelércsoport telérkőzete a kvarcz, gyakran szarukővé átváltozva, a mellékkőzettel rendesen 
szorosan összenőve és abba elágazva; a Schrämen- és a Schindler-telérek a mellékkőzet töredékét 
is tartalmazzák. Nagy érczmennyiségek rendesen itt nem találtatnak, és az érezek gyakran oly 
finoman behintve fordulnak elő a kvarezban, hogy ez szürke színezetet nyer, de a bányászat főleg 
az itt törő érezek nemessége, azaz arany- és ezüsttartalma által válik jövedelmezővé. Szórványosan 
súlypát is kíséri az érceket. 

A Zsigmond-György telércsoport inkább az antimon formáczíónak felel meg, aranytartalmú 
antimonfényiét (antimonit) kvarezban tartalmazván és szabad aranyat a zöldkőtrachitban, még 
pedig azon erekben, melyek a telércsapást keresztezik és mindkét telér fedőjében előfordulnak; 
ezüstérczek itt majdnem egészen hiányoznak. A Letten- vagy Antimon-telér egy kitűnő fedő- és 
fekű-váladékot tüntet elő, mi által ezen csoport a főtelércsoporttól elkülönítve látszik." 

Körmöcbányán az aranyércek mellett ezüsttartalmú galenit, pirargirit, proustit, sztefanit és termés 
ezüst is előfordul. 

Az arany- és ezüstércek mellett ólom- és cinkércek is előfordulnak. Az ólomnak a galenit, a 
cinknek a szfalerit a fő érce. 

A telérek vastagsága az egyesülési helyeken a 10-15 m-t is elérheti, míg a 
számos egyszerű telér 1-2 m vastag. 

"Itt említem meg, hogy ahol a két fő telércsoport érintkezik, illetve ahol a telérkvarc 60 m széles 
tömeggé egyesült, régente sok ércet szedtek ki és így keletkezett a "Sturz", amely 520 m hosszú, 
200 m széles és 170 m mély. 

Körmöcön a magyar kincstár aranybányászatot folytatott és itt verette az aranypénzt is: a 10 és 
a 20 koronást. 

1920 óta csak a főteléreket hálózatosán összekötő "szakadékok" kitöltését fejtik, mivel az aranyban 
dúsabb, mint a főtelér kitöltése. Régen az arany nagyobb része a szabad aranyból került ki, az 
1930-as években az arany 5 /6-od részét a zúzóércből termelték, amelyben átlag és tonnánként 5 -6 
g az arany. 

Körmöcön 1933/34-ben a Humboldt-cég kombinált flotációs-amalgámozó ércelőkészítő művet 
állított fel, amely 90%-os kihozatallal dolgozik. Az aranytartalom 3 / 4 részét flotálással gyűjtik 
össze, 1 /4 részét amalgámozással kötik le" (VITÁLIS I. 1938). 

G E S E L L Sándor az ércbányaterület részletes földtani tanulmányozása során 
nyert megfigyelései és vizsgálatai alapján részletesen leírja a normál piroxén-
trachit, a szferolitos, különben normál piroxéntrachit, a kezdődő zöldköves ál
lapotban lévő piroxéntrachit, a teljesen zöldkövesedett piroxéntrachit, a pre-
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exisztált amfibolt tartalmazó piroxéntrachit, az olivinszemeket tartalmazó pi
roxéntrachit, a preexisztált amfibolt és biotitot tartalmazó piroxéntrachit, vala
mint a preexisztált amfibol és biotittartalmú, de kvarcosodott piroxéntrachit 
ásványkőzettani jellemzőit, valamint a fontosabb feltárásait. 

Természetesen a piroxéntrachit felsorolt változatait a térképen szorosan meg-
határolni nem lehetett, miután azok lassú, alig követhető egymásba való átme
netet képeznek. 

Leírja, hogy a piroxéntrachit területen belül számos szolfatárát is elkülönített, 
ami azért érdekes, mivel a szolfatárák a főtelér (Schrämen és Főtelér) kibúvó 
vonalát párhuzamosan követik és e szerint a telérekkel genetikus összefüggés
ben lenni látszanak. 

Megfigyelte továbbá a riolitszerű piroxéntrachitot, a zöldkőtrachit kaolinos 
módosulatát, a kovandtartalmú kaolinos piroxéntrachitot, a piroxéntrachit 
konglomerátját, a riolittufák egyes részeiben levő kaolinos tufafészkeket, vala
mint az egyéb riolit és riolittufa változatokat. 

A kaolinos kifejlődésű kőzetet a körmöci kőedénygyárban értékesítették. Vé
gül a hidrokvarcit és a bazalt előfordulásokat is ismerteti. 

A körmöci nemesfém-telérek mélységének megnyitása és a bányavizek leve
zetése céljából hajtatott DNy-EK-i irányú, 14 km hosszúra tervezett Nándor 
császár-altárna az ott tartózkodásáig elkészült szakaszának földtani viszonyait 
kimerítően ismerteti, s felvételéről egy szelvényt is közöl. 

Végül a körmöci nemesfémbányászat jelen állapotát és jövőjét is összefoglalja. 
Befejezésül az érdekesség végett megemlítem, hogy a selmec-körmöci nemes

ércbányák területén az 1914/15. évben a következő mennyiségű arany- és ezüs
tércet termelték ki (BEYSCHLAG-KRUSCH-VOGT, 1921): 

arany ezüst 
Selmecbánya 70,7 kg 1355,6 kg 
Körmöcbánya 32,7 kg 67,7 kg 
Ezt követően a termelés állandóan csökkent. 
E vázlatos összefoglalással bátorkodtam G E S E L L Sándorra, e nagyszerű szak

férfira, halála 75. évfordulóján emlékezni. 
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