
7. Szénhidrogén kutatások a Nagyalföldön.

ÚJABB GÁZELŐFORDULÁSOK.

Irta: S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t  dr.

1933— 36. között a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának meg
bízásából az alábbi helyekről bejelentett gázelőfordulásokat vizsgáltam 
meg. Ezek közül a tiszalöki, a kunhegyesi, az okányi, a pósteleki és a 
jászladányi földigáznak, ill. mocsárgáznak bizonyult, a Budapest— 

kőbányai, a diósdi, a bátai, ivádi és rigácsi szénsavnak, ill. CÖs-vel ke
vert levegőnek, úgynevezett „kút-gáz“ -nak.

A) F ö l d i g á z o k .

1. T i s z a  l ö k  (Szabolcs vm.) N y-i szélén, a Rázom-puszta felé 
vezető országút mentén fekvő Dadai-út 444. sz.-ú telkén Korik János 
th. útkaparó ivóvíz nyerése céljából 1933-ban kutat akart létesíteni. N o
vember hó n -én  a 8 m mély, betongyűrűkkel kifalazott aknába kb. 
16 m összmélységig belefúrtak, mire dübörgéssel és rázkódtatásokkal 
kísért nagymennyiségű gáz tört fel, mely az akna fenekén lévő Korikot 
állítólag a kút falához csapta. Korikot erre felhúzták, de mire nap- 
szintre ért, valószínűleg az aknát megtöltő gáz hatására, eszméletlenül 
esett össze. Az egyik munkás megakarta nézni, mi megy végbe az akná
ban, — melyből a felhallatszó morajlás és dübörgés zaja állítólag 300 
m-es körzetből is összecsődítette a  környék lakosságát — az alkonyai
ban égő öngyújtóval az akna szája fölé hajolt, mire a gáz fölrobbant 
s három méterrel a föld felszíne fölé csapó kékes íángkévével égett. A 
tüzet csak az aknába hányt földdel és vízzel sikerült elfojtani. Novem
ber 24-én, egy a kút közelében cigarettára-gyujtó ember ismét lángba 
borította a kutat. A  tüzet ezúttal is csak nagynehezen sikerült elfojtani.

December hó i-én, kiszállásom napján, a fúrt szakasz víz alatt 
állott. Szintje mintegy 1 m-el volt az akna talpa alatt. A  víz állítólag 
a tűz lefolytására használt víz volt. A  vízből élénk bugyborékolás és 
morajlás kíséretében gáz vált ki, mely meggyujtva, az akna fenekén kb.
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i méter magas, kékes lánggal égett. A  gázpróbavétel céljából a nap
szintről gumicsövön befüggesztett tölcsért a gáz állandóan az akna ol
dalához lóbálta. Ezért a gázmintavétel, ismételt kísérletek után, csak 
úgy volt végezhető, hogy az akna fenekén lévő fúrt lyuk szájára egy ki
lyukasztott edényt borítottam, erre pedig a tölcsért, majd mindkettőt 
agyaggal jól körültapasztottam. Ezeken és a gumicsövön keresztül 2 és 
% óra hosszait áramlott a gáz a napszinten lévő s nyitott gázpalackba, 
illetve ezen keresztül, mielőtt a palackot lezártam volna. így a gáz
minta levegőmentességét is sikerült biztosítanom, amit a táblázatban 
közölt vegyelemzési adatok is bizonyítanak.

A  kútnak bemondás, valamint a hányon lelt anyag alapján össze
állított szelvénye a következő:

1. 0.00— 1.00 m-ig fekete (humuszos) föld;
2. 1.00— 2.00 m-ig sárga föld;
3. z.oo—4.00 m-ig sárga homok;
4. 4.00— 8.00 m-ig sárga, kissé csillámos, finom-homokos, már- 

gás agyag;
5. 8.00— 16.00 m-ig zöldesszürke, csillámos, kissé homokos agyag, 

rozsdabarna foltokkal;
6. 16.00— sötétebb zöldes-szürke, csillámos, erősen homokos agyag, 

mely a lúgot melegítés közben barnára színezi (szerves anyag).
A három alsó réteg iszapolási adata K u l c s á r  dr. szerint a kö

vetkező::

Sor
szám K ő z e t

Lúggal iszapolásnál Hideg
sósavval
leöntve
pezseg

Hideg 
sósavban 
oldódik °/o
<CaC03,
FeO>

eltávozik
°/o

vissza»
marad

°/o

4. Sárga, finom homokos, márgás
agyag 60-00 40-00 igen 17-22

5 .

6.

Zöldes=szürke, kissé homokos
agyag 90-33 9-67 nem _

Sötétebb zöldes »szürke, erősen 
homokos agyag 5775 42-25 nem —

Az iszapolásnál visszamaradó %, tehát a homokos rész, az 5. számú 
réteget jólzáró agyagnak mutatja, míg az alatta lévő 6. számú réteg 
42.25% iszapolási maradékával erősen az agyagos homokok felé közelít.

Hasonló összetételű kőzetek a kincstári mélyfúrásokban is gyak
ran' ttieglepő módon produktívusoknak bizonyultak. Ennek a jelen
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ségnek magyarázata valószínűleg abban keresendő, hogy a kis pórus
volumenű kőzetekben a vízből kiváló gáz, a kapilláris hatás következ
ményeként, gyorsabban képes mozogni, mint maga a víz, amiért meg
nyitásukkor e kőzetek, rövid ideig, porózusabb kőzeteknél is nagyobb, 
viszonylagos gázbőséget mutathatnak. Mihelyt azonban a megnyitás 
okozta nyomás-csökkenésre kivált, vagy esetleg már korábban akku- 
mulált gázmennyiséget leadták, az oldóanyagnak, a víznek lomha moz
gása miatt gázszolgáltatásuk csakhamar a minimumra csökken.

Tekintettel arra, hogy a jelentkezett gáz akkumulációs kőzete (6. 
sz. réteg), valamint zárórétege (j. sz. réteg), a kb. 4 m vastag agyag, 
minden bizonnyal pleisztocén-kori s mivel a Tisza terraszáról és csekély 

mélységből való, nincs kizárva, hogy a gáz aránylag fiatal s lokálisan 
felhalmozódott szerves anyagok bomlásából ered. Eredetének fúrások út
ján való behatóbb tanulmányozása az előfordulási hely geográfiai fek
vésénél s „Szénhydrogéneink vándorlásáról" című (Bányászati és Ko
hászati Lapok 1934. 19. számában megjelent) dolgozatomban részletesen 
kifejtett okoknál fogva mégis indokoltnak, sőt szükségesnek tűnik.

2. A  K  u n h e g y e s k ö z s é g (J. N. K. Szolnok vm.) elöljárósága 
1935 tavaszán bejelentette gázelőfordulást ugyanazon év május hó 
16 — 17-én vizsgáltam meg.

Kunhegyes és Abád-Szalók (Pusztataskony—Abádszalók) vasúti 
állomása közötti távolság felező vonalában, a vaspálya mindkét olda
lára kiterjedő, mintegy egynégyzetkilométernyi területen négy tanyai 
kútban is élénk bugyborékolástól kísért földigáz-ömlést észleltem. Ez a 
jelenség különösen Győrfi Andrásnak, az úgynevezett „gyócs“ -i határ
részen fekvő 648 kataszteri számú tanyáján lévő kútban volt jól meg
figyelhető.

Az egy méter átmérőjű, falazott tanyai kút eredetileg 8 m mély 
volt, de az utóbbi időben, különösen a nyári szárazság alatt, már csak 
igen kevés vizet szolgáltatott. Ezért 1934 novemberében 9 m-ig ásták 
tovább, majd 13 .J  m-ig belcfúrtak. Az utolsó fél méterből újabb gyenge 
vízszivárgást, de egyúttal gázömlést is figyeltek meg. A  gázömlés a 
vizsgálat napjáig változatlanul tartott és a hasonló kiképzésű, valamint 
mélységű, már említett környékbeli kutakban is megfigyelhető.

Nevezett kutak a Tisza régi árterületén fekszenek s szelvényük 
általában alábbi:

0.00—0.40 m-ig réti agyag,
0.40—7.00 „  sárga löszös agyag,
7.00— kék, iszapos agyag, melyben helyenként ugyancsak kék, 

csillámos, iszapos homok-lencsék és erecskék foglalnak helyet.
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A kék iszapos agyag iszapolási maradékából csak echinustüskék és 
ostracodák kerültek elő. Kora azonban kétségtelenül felső pleisztocén.

A  vett gázminta 75.2%-ban methánnak bizonyult. Részletes össze
tételét az alábbi táblázatban közlöm.

A kunhegyesi gáz, összetétele alapján, lehet épúgy nitrogénnel 
szennyezett földigáz, mint mocsárgáz. Közvetlen származási kőzetét te
kintve, inkább mocsárgázra lehet gondolni, előfordulásának geográfiai 
helyzetét figyelembe véve azonban földigáz is lehet. A  megvizsgált gáz
előfordulás a tiszaőrsi és Karcag-tatárülési kincstári gázos kutak között 
és azoktól nyugatra, mintegy 18— 20 km-re fekszik, abban a gázelő
fordulásról ismert zónában, melyet az idézett munkában már leírtam.

Sajnos, a Kunhegyes község szívében lemélyített két fúrt kút sem ad 
semmi felvilágosítást arra, hogy a mélyben földigázzal számolhatunk-e? 
Ezek közül a templom-téren fekvő 468 m mély kút vizét emelni kell, a 
polgári iskola előtt levő kút 412.3 m mély s egy m-rel a föld felszíne 
alatt 8 1/p vizet szolgáltat, amely körülménynek köszönheti a nép adta, 
igen találó nevét: „csöpögő-kút“ .

E  kutak kiképzésére, béléscsövezésére s a megnyitott szintekre vonat
kozó, vagy éppen az esetleges gáznyomra mutató adatot sehol sem sike
rült szereznem, noha utóbbit 1925— 26-ban a Népjóléti Minisztérium 
fúratta. így  egyelőre nyilt kérdés marad, hogy az elért mélységig remél
hető-e Kunhegyesen gáz? E kérdésnek eldöntetlen volta annál sajnálato
sabb, mivel a gázos kutak időközben megismert törvényszerűsége alap
ján — gáz jelenléte esetében — a községnek artézi vízzel való ellátása is 
megoldható lenne.

3. Okány (Bihar vm.) déli részén, a Sarkad felé vezető út mentén 
levő malom udvarán 1935 június havában Takács Mihály m alom tulaj
donos 104 m mély kutat fúratott Hrabovszky Mihály békéscsabai kút- 
mesterrel. Rétegmintákat nem vettek. 93— 102 m között víztartalmú ho
mokot fúrtak át, melyet 97.5— 102 m-ig 76 mm átmérőjű csővel beszűrőz- 
tek. A  nyugalmi vízszint — 3.5 m-ben alakult ki. Két méteres depressziót 
alkalmazva, tehát — 5.5 m-ig apasztva a víz színét, kb. 60 1/p volt a 
szivattyúzott vízmennyiség és cca 15 1/p a nyert gáz. A gázmérés azon
ban nem volt megbízható, mert a gázt lyukas, száraz hordó alatt fog
ták fel s úgy mérték meg.

A  szivattyúzott vízmennyiség fokozásával arányosan növekedett a 
gáz mennyisége is. Ottlétemkor (1935. szeptember 12.) a szivattyúzást 
kísérletek folyamán a vízből kiváló gáz meggyujtva, közel fél méter 
hosszú kékes lánggal égett, tehát földigáznak bizonyult.
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A vett gázminta, a berendezés tökéletlensége folytán, levegővel 
keveredhetett, miként azt a táblázatban közölt elemzési eredmények (N 
és O) is mutatják.

A  gázkiválasztó berendezés tökéletesítésével s a termelőcső átmérő
jének szakszerű megválasztásával e kútból esetleg felszálló vizet és gázt 
lehetne termelni.

Megjegyezni kívánom még, hogy a környék más helyein is észleltek 
már gázt. Így Romogy pusztán, ahol az egyik tanyai kútban a gáz állí
tólag állandó bugyborékolásban tartja a víz felszínét, továbbá a szom
szédos Békésmegye számos helyén.

Ezek a földigáz előfordulási helyek is a már előbb említett zóná
ban fekszenek.

E helyütt meg kell még említenem, hogy az Okány község határában 
ásott kutak 10— 12 m mélységében kb. fél méter vastag lignites telep 
is előfordul. j

4. P ó s t e l e k - e n  (Békés vm.) két kisebb mélységű (állítólag 30—40 
m mély) fúrt kút kevés gázt szolgáltat. A  kérdéses kút gáza methán 
ugyan, de a származási helyek csekély mélységét tekintve, minden bi
zonnyal úgynevezett mocsárgáz, mely a Kőrös régi árterületein keletke
zett. E  mellett szól az a körülmény is, hogy a kastély előtt levő s kb. 
200 m mély kút nem szolgáltat gázt. Ottlétemkor (1936. II.) a gáz 
mennyisége nem volt mérhető s kutanként kb. napi 1 m3-re volt tehető.

j.  J á s z l a d á n y  községben (J.-N.-K.-Szolnok vm.) 193Ú júliusá
ban Kollár Győző stranduszodájában, egy 2”  átmérőjű kút fúrása közben, 
gáz tört fel. A  gázkitörés mindössze félóráig tartott, ez idő alatt a fel
tóduló iszap a csak 40 m-ig kicsövezett lyukat teljesen eltömte. A  lyuk 
jelenleg gázt nem szolgáltat, már azért sem, mert a furat csöve
zetten alsó szakasza minden bizonnyal teljesen beomlott.

A  gáz a 62— 64 m között levő fekete iszapos homokból tört elő. 
Ez a szint Jászladányban fontos és ezért már többször harántolt víz
horizont, amely azonban eddig seholsem mutatott sem szerves anya
goktól származó átszineződést, sem pedig gázt. A  község altalajának 
hidrogeológiai viszonyai igen kedvezőtlenek s ezért víz után már ismé
telten fúrtak j 00— 600 m-ig is, de gázt ezekben a fnélységekben sem 
észleltek.

Mindezeket összevetve, a gázkitörést jelentéktelennek, egy kis helyi 
mocsaras képletből származónak kell tartanunk.
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K. K  r e j c i-G r a f  szerint1 a természetes gázok legtöbb és jel
lemző sajátsága, a négy főalkatrész, a: C, H, N  és O viszonyában jut

kifejezésre. Ezt a viszonyt a  Niggli— 
Beoke-féle tetraéder ábrázolási móddal 
érzékeltethetjük, olyképpen, hogy a 
tetraéder csúcspontjai képviseljék a 
100%-ú C, H, N, O-t (lásd i. ábrát) 
és a tetraédert körülíró kocka megfelelő 
élei a koordináta rendszer X , Y  és Z 
tengelyeit. C  a koordináta rendszer 
kezdő pontjában fekszik.

A  Niggli-féie tetraédert ortogo
nális vetítéssel a körülíró kocka bal
oldali lapjára és bázisára vetítve, majd 
a két vetületet egy képsíkba fordítva, 
a Becke-féle ábrázolási módhoz jutunk 
(lásd 2. ábrát). Ebben a nyilak az 

anyagmennyiségek felrakási irányát mutatják, a balsarokban levő négy
szögek pedig a tetraéder megfelelő nézeteit. Az anyagmennyiségeket súly
százalékban raktam fel.

Az ábra közepén fent levő idomok középső mezőnye olyan földi
gázoknak felel meg, melyek kb. 90%-ban CEB-ből állanak. Innen jobbra 
lefelé N->-ben, felfelé és kifelé pedig CCL-ben dús földigázok vannak, a 
mezőnyön kívül, jobbra, lent olyanok, amelyek nem bitumensorból 
származó nitrogénnel kevertek.

A  2. sz. ábrán a tiszalöki, kunhegyesi és okányi gázokon kívül, 
összehasonlítás céljából, még alábbi tipikus földigázok helyeit tüntettem 
fel: Kissármás, Örszentmiklós I., Tárd I., Mezőhegyes, Hajdúszoboszló II.

Előző három gáznak elemzési adatai térfogat- és súlyszázalékban a 
következők:

1. sz. ábra. — Fig. 1.

H e l y CJ
Vol. °/0

Elemző
Súly %

Megjegyzés2
c h4CO., Oä n , C H O 1. N

Tiszalök □

-ó-

70-7 0-2 o-i 29-0 Endrédy 43'58 14-610-2 41-61

az oxigénnek 
megfelelő le
vegő levő» 
nása után

Kunhegyes 75-2 3'8 0'2 20-8 Szelényi 48-36 15-446-51 29-69

Okány A 48-7 1-5 8'8 41-0 Szelényi 56-33 18-31 4-51 20-85

1 Zur Geochemie der Naturgase. »Kali, verwandte Salze und Erdöl« 1934. Heft 20-23.
2 A súlyszázalékok kiszámításánál Endrédy Endre dr. és Teöreök László 

dr. voltak segítségemre.
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2. sz. ábra, — Fig. 2.

Az összehasonlításul szolgáló tipikus földigázok főbb adatai az 
alábbiak:

A fúrás helye, 
mélysége, a gáz 
származási mély« 

sége 'lu

Vol. <7o
Elemző

A kőzet kora/ 
melyből a gáz 

származikch4 c o 3 o„ No h3

Kissármás II. 
301-9 m + 99-11 0-40 0-14 0-35 Pfeifer

felső mediterráni-kori 
mezőségi sós agyag 
(Pap p K á r o l y )

Orszentmiklós I. 
(948 m> 
268-90—284-55 
m«ből

* 98-8 1-2 Szelényi középső oligocén

Tárd I. <1830,80 m) 
1745-4-1746-6 
m-ből

o 97-5 0-4 2-1 Szelén yi aísó oligocén

Mezőhegyes
<507 m> X 92-05 0-65 7-30 Nurícsán

384—395 m-ből és 419— 
492 m-bőí íevantikum- 
ból (Papp Károly)

Hajdúszoboszló II. 
<2032 m) fotómé« 
gében 1000— 
1200 m«ből

•

91-4
+
0-5

C„H„
7-6 0-5 Fínály

a gáz főtömegében 
1000—1200 
m-ből való: 
pannonieumból |
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Miután az ábra közepén fent a legnehezebb földigázok fekszenek 
a feltüntetett gázok rangsora a 2. ábra szerint is alábbi: Kissármás, Ör- 
szentmiklós, Tárd, Mezőhegyes. Ezekhez, mint típusos földigázokhoz, 
a hajduszoboszlói csatlakozik. Az utóbbinak helye a magas methántartalom 
ellenére csak azért esik kívül a középső mezőnyön, mivel aránylag sok 
benne a nehéz szénsav. A  többi gáz már kívül esik a típusos, tiszta 
földigáz fogalmán. Növekvő nitrogéntartalmuk szerint előbb az okányi, 
majd a kunhegyesi s végül a tiszalöki következik. Az okányi gázt a 2. 
ábra alapján nitrogéndús földigáznak lehet minősíteni. Ezzel szemben 
a kunhegyesi és különösképpen a tiszalöki földigáz már idegen szárma
zású nitrogénnel szennyezett.

B) E g y é b  g á z o k .

x. A  B.u d a p e s t-K  ő b á n y  a (Pest vm.) Mázsa-utca 5. szám 
alatti Kalaptompgyár udvarán 1935 szeptemberében kutat mélyítettek. 
E  munkálatok közben gázömlést tapasztaltak, melyet a gyár vezetősége 
bejelentett, annál is inkább, mivel a gáz a kútakna továbbmélyítését 
megakadályozta.

Az ipari víz szerzése céljából tervezett 1.20 m átmérőjű ásott, 
ill. csákányozott kút szelvénye az alábbi volt:

1

0.00—: 1.40 m-ig homokos fel töltés,
1.40— 2.20 „  húmuszos föld,

• 2.20— 4.50 „  kavicsos, agyagos homok,
4.50— 6.50 „  kavics,
6.jo — 10 .jo  „  fehér, puha mészkő,

10 .jo — (13.50) „  sárgás, keményebb mészkő.

A  kövületdús szármáciai-kori mészkő (Cerithium sp., Cardium sp. 
stb.), éppúgy, mint a felette levő rétegsor, vizet nem tartalmazott.

Az ásott kút alján, a mészkőben, hasadást és gyenge gázömlést ész
leltem. A  kút fenekéről vett gázminta S z e l é n y i  T i b o r  vegyész- 
mérnök elemzése szerint:

4.8 térf. °/o-ban CO?
13.9 „  „  O2
81.3 „  „  Ns-nek bizonyult.

2. D i ó s d község (Fejér vm.) déli részén, a templomtól és a mögötte 
fekvő községházától délre, a Baross-u. 12. sz. alatti háza telkén “Wagner
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Fábián 1935-ben egy 1 1 .7  m mély kutat ásott. A  kút a Diósd környéki 
pannóniai-öböl közepén fekszik és végig pannóniai-kori agyagban haladt, 
melyből az alsó pannonra jellemző Limnocardium simplex F u c h s  és 
Limnocardium otiophora B r u s. került elő. Bemondás szerint 4— 5 m 
között már gáz jelentkezett, mely lefelé haladva állandóan szaporodott, 
lehetetlenné téve a kútnak a megadott mélységnél való továbbmélyítését. 
Kiszállásom idején (IX . 8.) a kútba szivárgott víz szintje —4.5 m-ben 
volt, de gázömlést nem lehetett észlelni. Már csak azért sem, mivel a kút 
betongyűrűkkel volt a talpig bélelve.

A  gáz valószínűleg szénsav (kútgáz) volt.
3. B á t a  (Tolna vm.) község elöljáróságától 1935 szeptemberében 

bejelentett gázt a két templom között fekvő kántor tanítói lak kútjában 
észlelték. A  kb. 8 m mély kutat a pleisztocén-kori rétegek harántolása 
után kb. — 4 m-től kezdve mezozoós mészkőbe robbantották. A  kút 
1935 tavaszán készült el, de a Duna nyári vízszintcsökkenésével kap
csolatban vize kiapadt.

Kiszállásomkor (IX . 10.) a kútba bocsátott égő lámpa 4— 5 m mély
ségbe érve kialudt. A  fojtó levegőjű kútba leszállva, azt teljesen száraz
nak, a mészkövet helyenként repedezettnek találtam.

A vett gázminta S z e l é n y i  T i b o r  vegyészmérnök elemzése 
szerint alábbi összetételű volt:

C 0 2  . . . . . . . 5 . 8 %

• Of  . . . . . . . I 2 . 7 V 0

N a  . . .  . . . . 8 1 . 5 %

4. I v á d  községből (Heves vm.) 1935-ben bejelentett gáz előfordu
lási helye és körülményei az alábbiak:

A  kastély északi szomszédja, Ivády Kázmér, 1932-ben egy 12  m 
mély kutat ásott udvarán. Ennek vize 1935 nyarán csaknem teljesen 
kiapadt, amiért is tovább szerette volna mélyíteni, de az alján meg
gyűlendő gáz miatt nem lehetett pár percnél tovább a kútban maradni.

Ottlétemkor (IX . 25.) ismételten égő lámpát bocsátva le a kútba, 
az — 6 m mélységben mindannyiszor elaludt. A  kútban fojtó volt a 
levegő, nehéz a lélegzés s a tüdő erősen zihált.

A  vett gázminta S z e l é n y i  T i b o r  elemzése szerint az alábbi:

C O a ......................................... 3.4%
O s ....................................... 16 .4%

.......................................80.2%
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A  kút alsó része béleletlen volt s csillámos, kissé homokos, oligocén- 
kori agyagmárgában állott — hasonlóan a ikét szomszédos kúthoz, amely 
szintén „gázos“ .

5. R i g á c s  (Zala vm.) határából Ferenczi Géza gazdálkodó gáz 
és kénes víz előfordulását jelentette be. Ferenczi bejelentése szerint 19 3 6 
tavaszán, majd folytatólagosan augusztus hóban kutat ásott szőlőjében. 
E munka befejezését azonban megakadályozta a kútban képződött gáz, 
amely a benne tartózkodókat rövid idő múlva fojtogatta és hányingert 
okozott. A  gazdálkodó ezúttal azt is jelentette, hogy kútjától nem 
messze olajos, kénes forrás van.

A  kutat a rigácsi határban, a községtől D N y-i irányban kb. 1.5 
km-re levő szőlőhegynek nevezett domb egyik vápájában találtam, a köz
ségi közbirtokossági erdő szélén. A kútaknát 8.5 m mély s pannóniai-kori, 
csillámos, homokos agyagba mélyítették. E kőzetben elég gyakori az el
szenesedett, apróbb növényi maradvány, Bythina fedő, Planorbis és 
Melanopsis töredék. E molluszka töredékeken kívül a kút fenekéről fel
hozott kőzetből még egy elég jó megtartású kövület is előkerült, mely
ben S ü m e g h y  J . dr. a Melanopsis sturi Fuchs-t vélte felismerni.

A  kútban levő gáz nehéz légzést okozott, a belebocsátott lámpa 
lángját kissé csökkentette, a bedobott égő szalmakévét nyugtalan égésre 
késztette: elfojtotta, majd a légáramlás megindulásával ismét magas 
lángra lobbantotta.

A  vett gázmintát C s a j á g  h y  G á b o r  vegyészmérnök elemezte 
meg s alábbi összetételűnek találta:

C C b .................................. 1.2V0
a ........................................ 19 .2 %
N a .......................................79.6%

Az olajosnak, kénesnek mondott forrás Rigácstól D N y-i irányban 
kb. 2 km-re fekszik, Megyertől pedig kb. 600 m-rel D-re s nem egyéb 
a Marczali-patak elmocsárosodott medrében meggyűlendő s fel-felfakadó, 
vasoxidok s korhadó mocsári anyagoktól irizálóvá tett stagnáló víznél. 
A  „kénes forrás“ -tól mintegy 100 m-re, a vasúti vonalnak ugyancsak 
K-i oldalán, a pannóniai rétegekből tényleg forrás fakad, ennek vize azon
ban kristálytiszta és iható.

Az utóbb felsorolt és megvizsgált 5 gázelőfordulásnak különösebb 
geológiai jelentősége nincsen. A  bennük előforduló 1.2 — 5.8 térf.%  szén
sav, részben természetes kilélegzésből, másrészt organikus anyagok korha- 
dásából ered. Mészköveknél azonkívül vegyi bomlás folytán is keletkez
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hetik szénsav. Mivel az aránylag mély és szűk kutak rosszul szellőződnek 
s a CO2 fajsúlya nagy (1.524), természetes és gyakran előforduló jelen
ség, hogy ily mesterségesen nem szellőztetett kutaknak fenekén a szén
sav, illetőleg a fentiekhez hasonló összetételű rossz levegő („kútgáz“ ) 
felhalmozódik.

Fontossága ennek a jelenségnek csak abból a szempontból van — s 
ezért az érdekeltek figyelmét erre külön is felhívtam —, hogy ily leve
gőben való tartózkodás életveszéllyel jár.

Munkahelyeken általában s maximálisan i.5%o szénsavgáz tűrhető 
csak meg, miután 60— 80 mg/1. ( =  3—4 térf.%  o° C-on) előbb gyors 
kifáradást, légszomjat és görcsöket okoz, félórás belélegzés után pedig 
már halált is.

NEUERE GASVORKOMMEN.
Von D r. E l i g i u s  R o b e r t  S c h m i d t .

In den Jahren 1933— 36. habe ich auf Verordnung des Gewerbe
ministeriums, Besitzer des Erdgasmonopols, bzw. im Aufträge der 
Direktion der Kön. Ung. Geologischen Anstalt die gemeldeten Gasvor
kommen der nachfolgenden Orte untersucht. Von diesen ergaben 
die von Tiszalök, Kunhegyes, Okány, Póstelek und Jászladány Erd- 
bzw. Sumpfgase, während die von Budapest-Kőbánya, Diósd, Báta, 
Ivád und Rigács sich jedoch als Kohlensäure, bzw. mit CO2 gemischte 
Luft, als sogenanntes „Brunnengas“ erwiesen.

A) E r d g a s e .

1. T i s z a l ö k  (Komitat Szabolcs). Auf der an der Dadaer Strasse, 
längs der nach Rázompuszta führenden Landstrasse gelegenen Parzelle 
No. 444 wollte der Strassenräumer Johann Korik im Jahre 1933 zwecks 
Ttrinkwassergewinnung einen Brunnen bohren. Am 1 1 .  November trat 
beim weiterbohren in dem mit Betonringen ausgekleideten 8 m tiefen 
Schacht auf 16  m unter grossem Getöse und Erschütterungen eine Gas
eruption Arbeiter ein, welche den auf der Sohle des Schachtes befindlichen 
angeblich an die Schachtwand warf. Später wurde das Gas durch 
eine Unvorsichtigkeit entzündet, worauf es mehrmals explodierte und 
mit einer 3 m hohen bläulichen Flammengarbe brannte. Das Feuer konnte 
nur durch in den Schacht geworfene Erde und Wasser gelöscht werden.

Am 1. Dezember, dem Tag der Begehung, lag der gebohrte Ab
schnitt unter Wasser, dessen Niveau ungefähr 1 m unter der Schachtsohle


