
PETRÓLEUMFELFAKADÁS A RECSKI LAHÓCAHEGYEN*.

írta: L ó c z y L a j o s  d r.

Folyó évi április hó végén a recski kincstári ércbányában táróműve
lés közben váratlanul kis petróleumforrásra bukkantak, amelyből ma is 
állandóan kismennyiségű földiolaj fakad. Az V. sz. tömzsben n o  m 
felszín alatti mélységben a Katalintáró szintjén ásott kis gödörből hóna
pokon keresztül naponta 20—24 kg földiolajat sikerült összegyűjteni, 
amely az elkovásodott érctömzs törési hasadékaiból csurog elő.

1936. évi május hó 14-én a m. kir. Iparügyi Miniszter Úr megbí
zásából meglátogattam ezt a kis petróleumforrást, hogy róla véle
ményt mondjak. Nézetem, szerint a legtöbb jel arra mutat, hogy a táró 
talpának kis mélyedésében összegyülemlő olaj nemcsak oldalról, hanem 
alulról is pótlódik. így az olaj felszínén mutatkozó, gáztól származó ola
jos hab arra vall, hogy az olajszivárgás nem annyira a nehézségerő hatása 
folytán, mint inkább nyomás alatt á.llván, alulról is történik.

Javaslatunkra P o 11 n e r főmérnök az akna mélyedésében összeszü- 
remkedő olajat minden reggel 7 órakor kikan alaztatja és a napi olaj- 
mennyiséget megméreti. Május 7-től május 14-ig a következő olajmeny- 
nyiséget gyűjtötték össze.

7-én reggel 7 órakor 17.00 kg olaj,
8-án 3 3 33 33 21.70 33 33
9-én 33 33 33 22.90 33 33

10-én 33 33 33 23.70 33 33
x i-én 33 53 » 24.70 53 33
i2-én 33 33 33 20.30 33 33
13-án 33 33 33 21.40 33 33
14-én 53 33 33 15.80 33 33

s L á s d : A  M . kir. Földtani In t  645/1936. szám ala tt kelt felterjesztését a M . kir. 
[pariigyi M iniszter Ú rhoz. A  felterjesztés szószerinti szövege.
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Az olajat fémhordókba gyűjtik. A méréseket tovább folytatják.
A petróleumszivárgás közvetlen közelében 2 h felé csapó törési síkok 

mellett 5 h-s törési felületeket is mértem. Kétségtelen, hogy az olaj fel- 
emelkedését nagymértékben előmozdítja az a körülmény, hogy az egy- 
neműen elkovásodott kőzetet rendszeresen összefüggő törések járják át. 
Érdekes, hogy •— mint azt P o 11 n e r J e n ő  üzemvezető főmérnök úr 
megállapította —- a Katalintömzs ércesedése is a rendestől eltérő, ameny- 
nyiben az kevesebb enargitot tartalmaz s inkább pirites aranytartalmú.

Megnyilvánulásait illetőleg a recski Katalin táró petróleumszivárgása 
rendkívül emlékeztet az ecuadori Sta. Elena félszigeti olajelőfordulások
hoz, amelyek Cautivo környékén hasonlóan vulkáni kőzetekből, az azo
kat átható utó vulkáni geizirkürtők mentén fakadnak. Érdekes, hogy a 
Sta. Elena félszigeten ilyen természetes olajfakadások már ősidők óta 
ismeretesek, amennyiben már az inkák és preinkák aszfaltos olajat ter
meltek és azt ház- és hajóépítésnél alkalmazták. Itt jelenleg is a felszíni
2—3 m mély kutakból kezdetleges módon állandóan termelik az aszfalt
bázisú nehéz olajat. Egy-egy kútból már emberemlékezet óta naponta 
2— 3 hl-t merítenek ki.

A recskire emlékeztető olajelőfordulás azonban másutt is ismeretes, 
így Mexikóban a „Panuoco“  petróleummezőn hasonlóan a vulkáni kőze
tekből fakad fel az olaj, amelynek migrációját erupciós kürtők útján 
magyarázzák. Érdekes, hogy a vulkáni kitörések itt is felboltozódásokkal 
kapcsolatosak, ami sok vitára adott alkalmat. A legtöbb geológus úgy 
véli, hogy a panuocoí vulkáni kitörések jóval fiatalabbak, mint az' olaj
felhalmozódások, illetve maguk a dómstruktúrák.

A recski olajelőforduláshoz legközelebbi rokonságban azonban az 
északnyugatcoloradói „Tow Creek“  antiklinális áll, amelyet egy 4 mér- 
földnyi átmérőjű kvarcporfirxt-intrúzió járt át. E szerkezet produktív, 
amennyiben aránylag kevés, de állandó mennyiségű petróleumot termel.

A Tow Creek antiklinális felboltozódását az amerikai geológusok a 
vulkáni lakkolit-tevékenységgel hozzák kapcsolatba.

Lehetséges, hogy a Hegyes—Lahóca—Kálváriahegy által felépített 
amfibolandezit-összlet, amely itt is egy nagyszabású felboltozódás mag- 
vában foglal helyet, utóbbival bizonyos tekintetben genetikus összefüg
gésben áll. A felboltozódás hatására azonnal meg kellett indulnia a kör
nyező üledékekben jelenlévő szénhidrogének migrációjának. Miután a 
recski amfibolandezit kitörése az oligocén előtt játszódott le, ezen elgon
dolás mellett arra lehetne következtetnünk, hogy az olaj az oligocénnél. 
idősebb és esetleg a triász- vagy karbonképződményekből származik.
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Valószínűbbnek látszik azonban a másik feltevés, miszerint a lahóca- 
kegyi nagy felboltozódás jóval később, az oligocénképződmények lerakó
dása közben, intenzív posztvulkáni jelenségek által kisérve újból kiemel
kedett, minek következtében az öli góc én sós agyag szénhidrogénje oldal- 
lagos migráció útján a Lahócahegy középső részén legutóbb kifejlődött 
kovás, likacsos tömzsein és telérein keresztül a felszín közelébe vándorolt.

A mexicoi panuocói petróleumelőfordulások tanúságai szerint az a 
véleményem alakult ki, hogy a recski nagy felboltozódás a látszat elle
nére is nem vulkáni, hanem tektonikus erők útján keletkezett. Nem a 
későbbi extruziv vulkáni hatások idézték elő az amfibclandezit-tömeg 
újabb felemelését, hanem ellenkezőleg a töréseket létrehozó tektonikus 
felpréselődés váltotta ki az utóvulkáni geizirjellegű tevékenységet!

Az amerikai tapasztalatok után ítélve, a vulkáni kürtők mentén fel- 
emelkedő olajelőfordulások sohasem kapcsolatosak gazdag akkumulációk
kal. Azok benzint csak ritkán, legtöbbször azonban aszfaltbázisú nehéz 
olajat szolgáltatnak. Kiadós produkciót sohasem nyújtanak, azonban szo
katlanul hosszú élettartamúnk. Az ilyen területeken eszközölt mélyfúrá
sok egy Ízben sem eredményeztek gushereket, legfeljebb kis, de állandó 
teljesítményű kutakat.

Recsken sem várhatunk gazdag olajszökőkutakat, azonban komoly 
remény nyílik arra, hogy a bányában lemélyesztendő aknákban és az ezek 
nyomán kitűzött mélyfúrások alapján egy-két szivattyúzásra érdemes, de 
állandó teljesítményű pertóleumkúthoz fogunk jutni.

Genetikai szempontból igen fontosnak tartom K á r p á t i n a k  azt 
a megállapítását, hogy a recski olaj úgy kémiai, mint fizikai tekintetben 
igen hasonló a tardi olajhoz. Előnyös körülmény az is, hogy a recski olaj 
aránylag alacsony aszfalttartalmú és belőle 70% párlat állítható elő.

Fentiek alapján R o z l o z s n i k  előterjesztéséhez hozzájárulok és 
magam is ajánlom, hogy a katalíntárói tömzs olajfakadásának megvizs
gálása végett egyelőre egy 25 m mély vak-akna készíttessék

Budapest, 1936 május 30.




