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Az Erdélyi-medence földgázának felfedezése 

Dr. Csiky Gáborx

75 esztendővel ezelőtt, 1909-ben tárta fel a magyar 
kincstár kissármási kálisókutató fúrása az Erdélyi-medence 
földgázát, mely akkor Európa legnagyobb gázelőfordulása 
volt. Ez a felfedezés id. Lóczy Lajos, Papp Károly, és Böckh 
Hugó nevéhez fűződik s a magyar geológusok és mérnökök kivá
ló, korszakalkotó munkájának az eredménye volt. Az alábbiak
ban a magyar tudomány- és technikatörténet eme dicső korsza
kát idézzük.

Az Erdélyi-medencében, elsősorban Magyarsáros és Báz- 
na környékén a nép által "zugók"-nak nevezett felszini gáz
ömlések és gázos sósforrások emberemlékezet óta ismeretesek 
voltak. Az "égő vizek" jelenségét, a gázos sósforrásokat 
többen«leírták; igy elsőként Johann Georg Vette nagyszebeni 
gyógyszerész irt róla "De aguis ardentibus Transylvaniae" 
/Ephemerides Acad.Imp.Naturae Curiosorum Ann.IV-V., Vindo
bonae, 1675/ cimen, továbbá Valentin Frank von Frankenstein 
nagyszebeni királybíró 1690. évi Írásában emliti a báznai 
gázos forrást.Luigi Ferdinando Marsigli olasz természettu
dós, hadmérnök tábornok, aki 1695-ben bejárta Erdélyt,"Da
nubius pannonico-mysicus" cimü, 1726-ban Amszterdamban meg
jelent nagy müvében, Magyarország természeti kincseinek el
ső tudományos leírásában, ismerteti a báznai égő gázos 
gyógyforrásokat és helyszinrajzot is közöl "Iconographia 
fontis ignei" cimfelírással. Mátyus István marosvásárhelyi 
orvos, "Ó és uj diaetetica" c. munkájában /Pozsony 1787- 
1793/ szintén hirt ad a magyarsárosi és báznai "égő vizek
ről". - Mészáros György,, marosujvári sóbánya felügyelő 
1807-ben felhívta a bécsi udvar figyelmét a magyarsárosi
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és báznai "gázkitörésekre". Bécs utasítására a kolozsvári 
Gubernium Nyúlás Ferencet, Erdély főorvosát bízta meg a 
gázömlések eredetének, okainak felderítésére. Az 1808-ban 
végzett helyszíni vizsgalat kereteben a magyarsarosi zugo 
helyén kb. 10 m mélyre leástak, de mivel keményebb kőzetre 
akadtak, a munkát abbahagyták. A gázból viszont mintát 
vett Gergelyffy András erdélyi orvos-vegyész és azt "hid
rogéngáznak" állapította meg. Ez volt az erdélyi földgáz 
első tudományosnak mondható vizsgálata, mely Nyúlás F. és 
Gergelyffy A. nevéhez fűződik. A vizsgálat körülményeit 
Katona Mihály geográfus, "Közönséges Természeti Földleírás 
/Pest, 1824/" cimü müvéből ismerjük. Itt megjegyezzük,hogy 
1774-ben fedezte fel Cavendish az "égő levegőt", amit ké
sőbb Lavoisier hidrogénnek nevezett el. Ettől kezdve még 
sokáig minden éghető gázt ugyanennek az anyagnak tartottak 
s hidrogénnek neveztek, bár a földgázt Berthollet francia 
vegyész 1801-ben, összetételét tisztázva, "hydrogenes 
carbonés" névvel jelölte meg. A fentiek ellenére, hogy ezek 
a természetes gázkutak közismertek voltak Erdélyben, geoló
gusok is megvizsgálták később, sőt egyesek /Schafarzik F., 
Papp K., Pazár I./ megfúrását is ajánlották, a földgáznak 
a felfedezése, feltárása a véletlennek volt köszönhető.

Mály Sándor bányamérnök, a Pénzügyminisztérium bányá
szati osztályának a vezetője, hivta fel a kormányzat figyel
mét az Erdélyi-medencében feltételezett kálisótelepek fel
kutatására. Meg kell említeni azonban, hogy az első kezde
ményező Suess Eduard volt, aki még a 90-es években ismétel
ten hivta fel id. Lóczy Lajos figyelmét mondván, miért nem 
kutat a magyar kormány Erdélyben kálisótelepekre, melynek 
harmadkori medencéje bővelkedik kősóban. Erről részletesen 
ir Lóczy L., Suessről tartott nekrológjában. Mály Sándor 
viszont először Böckh Jánosnak a véleményét kérte ki a
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kálisókutatás kérdésében, aki elsősorban az erdélyi sós 
források káliumklorid tartalmának a megállapitását ajánlotta. 
Az évekig tartó kémiai elemzések azonban nem sok reményt 
nyújtottak a kutatásra; ekkor kérte fel Mály S. Lóczy La
jost, aki geológiai tanácsadója volt, szakvélemény adásá
ra. Lóczy L. szakvéleménye alapján rendelte el a miniszté
rium a kálisókutató fúrások telepitését. Ennek nyomán 1907. 
szeptemberében Lóczy L. és Papp K. együtt tűzték ki a Mező
ségen, Nagysármás mellett az 1. sz. kutatófúrást, mely 1908- 
ban 627 m-ig mélyült, de kálisót nem talált, gáznyomok vi
szont jelentkeztek. A 2. sz. kutatófúrást Papp Károly tűz
te ki Kissármás mellett, mely 1909. április 22-én elért 
301,9 m mélységig feltárta az Erdélyi-medence földgázát, 
szarmata korú homokos rétegekből. Az eredmény 864.000 in /nap 
majdnem tiszta /99,25 %/ metán volt. A kút sokáig, 26 hóna
pon át eruptált, mig sikerült Böhm Ferenc bányamérnöknek 1911. 
julius 30-án lezárni. Október 29-én azonban a kút környékén 
keletkezett hasadékokon újból feltört a gáz, kráterek kelet
keztek és meg is gyulladt. A kitörés robbanások közepette 
ment végbe, ami 10 km körzetben észlelt helyi földrengést 
okozott. Hasonló események történtek a Nagyalföldön a Körös
szegapáti 1. sz. kutnál a II. világháború után, a 40-es évek
ben .

A kissármási gázkut "felrobbanása" országos szenzá
ciót keltett, nagy vitákat támasztott mind a sajtóban,mind 
a szakértők világában. Sajtókampány keretében támadták a 
kormányt, a Pénzügyminisztériumot, melyek kivizsgálásokkal, 
magyarázkodásokkal próbálták a kedélyeket lecsillapítani, - 
és a kedélyek mint mindig, most is lecsillapodtak. Ugyanis 
a "robbanás'' után a kutat újra megnyitották, mire a kráte- 
;k leálltak. Majd mikor elkészült az első, a sármás— torda- 

marosujvári gázvezeték /73,1 km/ 1914 elején, ezt a kutat
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kapcsolták rá, amely évekig egyedül szolgáltatta a gázt. A 
kissármási kút 1909-től 1933-ig kitermelt közel 3 milliárd 
m3 gázt. Ekkor kikapcsolták a szolgáltatásból, amikoris a 
kút kezdeti 27 at. nyomással szemben 17 at-t mutatott.

Ez volt röviden a kissármási gázkut nem mindennapi 
története, amely váratlanul tárta fel az Erdélyi-medence 
földgázát, Európa akkori legnagyobb előfordulását. Papp Ká- 
rolynak a legilletékesebbnek a szavait idézzük: "A bányász
kodás történetében gyakori eset az, hogy a kutatások közben 
egész másra bukkannak, mint amit kerestek. Ez történt a Me
zőségen, Kissármáson is. Itt ugyanis a magyar kincstár ká
lisóra kutatott s e helyett a fúró földgázra bukkant."
Mály volt a kutatás megindítója, Lóczy és Papp K. érdeme a 
felfedezés, Böckh H. és munkatársaié pedig a megkutatás és 
feltárás.

A kormányzat azonnal felismerte a váratlan felfede
zésben, rejlő nagy gazdasági lehetőséget. Az állami gázak
ció /"gázprogram"/ megkezdte munkáját: első feladatának te
kints te a gázelőfordulás részletes földtani vizsgálatát, 
továbbá a földgáz feltárásának, termelésének és felhaszná
lásának a tanulmányozását, valamint a földgáz bányajogi 
helyzetének tisztázását. A legutóbbit az 1911. évi VI.tör
vénycikk petróleummonopólium-törvénye tisztázta. A földgáz 
feltárásának, termelésének, szállításának és felhasználásá
nak a tulmányozására pedig a Pénzügyminisztérium 1910-ben 
Herrmann Miksa, Vnutskó Ferenc, Böhm Ferenc és Katona Lajos 
mérnökökből álló bizottságot az Egyesült Államokba küldte 
tanulmányútra.

Még 1909-ben megkezdték a gázos terület földtani tér
képezését Lóczy L. irányításával, majd 1910—ben a Pénzügy
minisztérium elrendeli az Erdélyi-medence egész területére
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kiterjedő tanulmányozást s e munka vezetésével, irányításá
val Böckh Hugó selmeci akadémiai tanárt bizza meg. Meg kell 
állapitanunk, hogy abban az időben sehol a világon nem előz
te meg a fúrásos kutatást olyan alapos és rendszeres föld
tani vizsgálat, mint az Erdélyi-medencében, ahol a helyes 
sorrendet követve tervszerű kutatással oly biztos alapot ké
szítettek a feltáró munkálatokhoz, hogy a fúrások a legki
sebb kockázattal indulhattak meg. Ebben a nagyszabású munká
ban Böckh H. társai voltak: Papp Simon, Pávai-Vajna Ferenc, 
Vitális István, Szádeczky K. Gyula, Strömpl Gábor, Lázár Va
zul, Gaál István, Phleps Ottó, Wachner Henrik, Lörenthey 
Imre, Fazék Gyula, Pantó Dezső, Rozlozsnik Pál.

Megemlítjük, hogy még geofizikai méréseket is végeztek 
az 1912-13. években Eötvös torziós ingájával a Maros völgyé
ben. Ezek az ingamérések, melyeket Eötvös Loránd irányításá
val Pékár Gyula, Pogány Béla, Renner János és Fröhlich Pál 
végeztek, az elsők voltak a világon, amelyek közvetve a kő
olaj -földgázkutatás céljait is szolgálták. Ugyanis ezeknek 
a méréseknek adatait használta fel Böckh Hugó a gravitációs 
maximumok és minimumok helyes értelmezéséhez és ismerte fel 
elsőként az Eötvös-inga alkalmazhatóságát, mint egy uj, a 
geofizikai kutatási módszer eszközét a szénhidrogénkutatás
ban, majd próbálta ki először a világon sikeresen Egbellen 
1915-ben.

A földtani kutatások eredményeit összefoglalva Böckh 
Hugó és munkatársai kimutatták, hogy a medence tektonikai 
felépitésében a döntő szerepet a gyűrődések játsszák és en
nek alapján rajzolták meg annak szerkezeti térképét. Mind
erről a Pénzügyminisztérium kiadásában megjelent közlemé
nyeikben számoltak be 1911-ben és 1913-ban, "Jelentés az 
Erdélyi-medence földgáz előfordulásai körül eddig végzett
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kutató munkálatok eredményeiről" cim alatt. Böckh és mun
katársai a múlt század végén elfogadott antiklinális elmé
let szellemében állapították meg az erdélyi neogén medence 
gyürődéses földtani szerkezetét és 36 zárt boltozatot/brachi- 
antiklinálist/ mutattak ki a Mezőségen, valamint a Kis- és 
Nagyküküllő folyók vidékén. Megjegyezzük, hogy Böckh Hugó
nak az Erdélyi-medencéről alkotott újszerű tektonikai képe, 
modellje, az amerikai S. Hunt-féle antiklinális elmélet to
vábbfejlesztését jelentette, és ennek külön tudománytörté
neti jelentősége van.

A kutatások kedvező eredményei nyomán a magyar kincs
tár nagyarányú fúrási tevékenységbe kezdett. Tekintettel 
arra, hogy hazánkban nem voltak szakképzett furómérnökök, 
sem furómesterek, az első néhány fúrást a hallei Heinrich 
Thumann mélyfúró vállalat, Johann Neumayer vezetése mellett 
végezte. A további fúrásokat az államkincstár saját mérnö
keivel és saját furóberendezéseivel végezte s a magyar mér
nökök gzen uj munkaterületen is kiválóan beváltak. A fúrási 
és egyéb m"szaki munkálatok vezetését Böhm Ferenc bányamér
nökkel az élen Szmolka Nándor, Letső László, Guman Jenő, 
Faludi Béla, Budai Ernő, Mazalán Pál és Rozlozsnik András 
mérnökök végezték, akik a Kolozsvári Kutató Bányahivatalhoz 
tartoztak, melynek a vezetője Böhm Ferenc volt. 1908-tól 
1918-ig 39 kutatófúrást mélyítettek le: 15 fúrást a sármási,
6 fúrást a báznai, 12 fúrást a magyarsárosi, 2 furárt a me- 
zősámsondi, 2 fúrást a kiskapusi, 1 fúrást a marosugrai és 
1 fúrást a mezőzáhi dómon /boltozaton/ kereken 10.780 m 
hosszban. A fúrások mélysége 100-1282 m között volt. 1282 m 
mélységgel Marosugra 1. egyúttal az ország legmélyebb fúrá
sa. A fúrásokat gyorsütésü, fordított öblitéses un.lüktető fúrási 
eljárással mélyítették. A feltáró munkálatok egyik célja 
volt: eloszlatni azt az aggályt, hogy a kissármási gáz—
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előfordulás csak lokális jelenség és bebizonyítani, hogy 
egy oly nagy kiterjedésű gazdag földgázterület áll Erdély
ben rendelkezésre, amelyen nagyszabású tervek is kockázat 
nélkül megvalósithatók.

A földgáz értékesítése ugyanis nehezen indult meg, 
mert egyrészt a háborús években sem magántőke, sem állami 
pénz nem állt rendelkezésre, másrészt a szokatlan energia- 
forrásban a hazai ipari köröknek még nem volt meg a kellő 
bizalma. Pedig már 1911-ben felmerült az anyaországnak er
délyi földgázzal való ellátásának a gondolata, a budapesti 
távvezeték terve. Az erdélyi földgáz felkeltette a "British 
and Foreign General Securities and Investment Trust Ltd." 
londoni cég figyelmét, mely magyar pénzintézetek bevonásá
val a földgáz kihasználásának tanulmányozására megalapította 
a "Magyar Földgáz Szindikátus"-t. A pénzügyminiszter megbíz
ta a szindikátust, hogy tanulmányozza "mindazon kérdéseket, 
amelyek a földgáz országos kihasználásának megoldására vo
natkoznak azon az alapon, hogy a földgáz az erdélyi gázme
zőktől kiindulólag egyrészt Kolozsvár, Nagyvárad, Debrecen, 
másrészt Temesvárra való kiágazással, Arad és Szeged váro
sok é: ntésével Budapestig vezetessék." A szindikátus ame
rikai szakértők - Alten S. Miller és Frederick G. Clapp - 
véleményét kérte ki, akik tanulmányozták 1913-ban az erdé
lyi gázmezőket és megállapították, hogy a magyar szakértők 
kifogástalan munkát végeztek; vizsgálataik a magyar geoló
gusok és mérnökök megállapitásait teljesen igazolták. Az 
amerikai szakértők a földgázkészletet 72 milliárd m3-re be
csülték. /F.G. Clapp: "Report on the known natural gas 
fielas of Hungary, 1913./ Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
ez a becslés nagyon óvatos lehetettt, mert Letső László bá
nyamérnök, figyelembe véve az eddigi termelési adatokat is, 
újabb becslést végzett és minimálisan 154 milliárd m3-ben
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adta meg az ismert gázmezők készletét /"Das Erdgasfeld von 
Sarmasel"/ Petroleum, Zeitschrift für..., 1923. évi./.

Ennek ellenére a szakértők a budapesti távvezeték meg
építését egyelőre még nem tartották időszerűnek. Azt java
solták, hogy a gázt eleinte csak a gázmezőktől kisebb távol
ságra, a szomszédos erdélyi városokba vezessék. Ennélfogva 
a szindikátus nem vállalkozott a vezeték megépítésére, a 
pénzügyminiszter a budapesti távvezeték tervét elvetette, 
a földgázt pedig néhány eredélyi város kapta meg.

Ezek után, mivel a földgáz értékesítését csakis kül- - 
földi tőke biztosíthatta, a magyar kormány a berlini Deutsche- 
Banknak adott koncessziót a gázos terület /a' kimutatott 36 
boltozat/ 2/5 részére, amely 1916-ban megalapította a Magyar 
Földgáz Rt-ot. Ez a vállalat rövid, 1918. év végéig tartó 
fennállása alatt igen tevékeny volt. Elsősorban a magyarsá- 
rosi, báznai és mezősámsondi dómok feltárását végezte és 
megépítette a magyarsárosi-dicsőszentmártoni és a bázna- 
medgyesi gázvezetéket. Az első, a sármás-torda-marosujvári 
távvezeték még belga tőkével épült /Solvey Müvek/. Ezen táv
vezetékek révén lendült fejlődésnek Torda, Aranyosgyéres, 
Dicsőszentmárton és Medgyes városok ipara s ez Erdély álta
lános gazdasági fellendülését nagymértékben elősegítette.
A további nagyszabású tervek megvalósítását., mint a kolozs
vári, marosvásárhelyi, nagyváradi és aradi távvezeték meg
építése, a háború kimenetele meghiúsította. - 1918 után a 
Magyar Földgáz Rt-t és az erdélyi gázmezőket a román állam 
kényszergondnokság alá helyezte, ami nyolc évig tartott.
A párizsi nemzetközi háborús kártérítési tárgyalások alkal
mával az egész erdélyi földgázért, az összes beruházásokért 
a magyar államnak 800.000 svájci frankot irtak jóvá.
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Az Erdélyi-medence földgázának a felfedezése a magyar 
kőolaj és földgáz története első, 1918-ig tartó korszakának 
legdicsőbb fejezete és legnagyobb eredménye volt. A magyar 
államkincstári kutatás egységes tevékenységének az előnye 
itt érvényesült először sikeresen, és kiemelkedett ezen el
ső korszak nemcsak hazai, hanem külföldi kutatásai közül is 
főleg a korszerű tudományos előkészítés tekintetében. Mind 
Európa, mind a többi kontinens kőolajbányászatában évtize
dek óta ismeretes volt a földgáz, de azt inkább a kőolaj 
kellemetlen és terhes kísérőjelenségének tartották. Hosszúo
évek során át felhasználatlanul a levegőbe engedték - ez 
még ma is előfordul különböző okok miatt - és csak az első 
világháború után kezdték érdemlegesen felhasználni. Az Egye 
sült Államokban az illetékes hatóságoknak sokáig kellett 
küzdeniök a nagyfokú gázpazarlás ellen és törvényekkel igye 
keztek a termelőket a pocsékolás megszüntetésére rászoríta
ni. Ezzel szemben a magyar társadalom a gáz feltárásának 
már a kezdetekor tisztában volt a feltárt energiaforrás je
lentőségével és élénk figyelemmel, sőt kritikával kisérte 
az állam földgázakcióját, amint azt már említettem. Mindez 
elsősorban egy kiváló vezető-szervező egyéniségnek, Böckh 
Hugónak volt köszönhető, akinek a neve ezt a korszakot fém
jelzi.

Említésre méltó talán, hogy ö császári és apostoli 
királyi felsége I. Ferenc József kiknek, milyen kitüntetést 
méltóztatott legkegyelmesebben adományozni, 1911. március 
31-én, a földgázra és káliumsóra való kutatások körül szer
zett érdemek elismeréséül. Mály Sándor, kissármási előnév- 
vel magyar nemességet, Böckh Hugó III. osztályú vaskorona- 
rendet, Böhm Ferenc koronás arany érdemkeresztet kapott, 
Papp Károly a Ferenc József rend lovagkeresztjét,Wahlner 
Aladár pedig a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta.
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Ez a rövid vázlatos emlékeztető ismertetés is meg
győzheti az olvasót arról, hogy az erdélyi földgáz megku
tatása, föltárása és értékesítése az akkori idők pénzügyi 
és háborús nehézségei ellenére is szinte amerikai stilusu 
fejlődést mutatott, dicsőségére a magyar geológusi és mér
nöki tudásnak, invenciónak. Sajnos, Böckh Hugó és munkatár
sai tiz esztendős működésének a gyümölcse, ami magyar munka 
volt, az első világháború tragikus kimenetele következtében 
odaveszett.
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The discovery of natural gas in the Transylvanian Basin
by

Gábor Csiky

Adopting a motion of the geologist Lajos Lóczy sen., 
director of the Hungarian Royal Geological Institute, in 
1907. the Hungarian state had started potassic salt explo
rations in the Mezőség part of the Transylvanian Basin.
The potassic salt expl-oration well N° 2 at Kissármás — one 
of the two wells established and numbered as N° 1 and N° 2 - 
which was located by Lajos Lóczy and Károly Papp in 1909, 
quite unexpectedly revealed from 301,9 meters' depth natural 
gas of the basin, from Sarmatian deposits. The yield was3864 000 m /day methane gas. After this discovery in 1910 
the government had invited Hugo Böckh the professor of geo
logy at the Selmec Academy to organize and direct mapping
and drilling activities aiming at the exploration of the ♦
geological conditions of the Transylvanian Basin. The geo
logical mapping demonstrated 36 closed domes /brachyanti- 
clinals/. On the basis of the excellent results offered by 
the drilling activity which was directed by Ferenc Böhm the 
sale of natural gas had started, resulting the foundation 
of Transylvanian gas industry. In 1916 the Hungarian Natural 
Gas Corporation was established. Further great plans,however, 
had been upset by the tragic outcome of the World War and 
the loss of Transylvanian .The discovery of the Transylvanian 
natural gas, which was the largest stock of this material in 
Europe was the greatest result of the first period /till 1918/ 
of the history of Hungarian petroleum mining. This result is 
linked with the name of Hugo Böckh.




