
NOTH GYULA.

A HORYAT-SZLAY0N0RSZAGBAN ES A MURAKÖZÖN ELOFORDULO 
HEGYI KÁTRÁNYRÓL ÉS KŐOLAJRÓL.

Noth GyuLÁ-tól.

(Előadta a m. Földt. Társulat 1837. április 6-án tartott szakülésén.)

Muraköznek nevezik ama felette termékeny területet, mely a stíriai 
határtól a Dráva és a Mura összefolyásáig terjed és a két nevezett folyó 
által befoglaltatik.

Míg eme félsziget keleti fele igen alacsony lapályos, és némely részé
vel meg mai napig is az árterülethez tartozik és az adriai tenger szintje fölött 
130— 170 w/-nel alig magasabb, addig nyugoti fele az ú. n. hegyes kerülete 
a csáktornya-muraszerdahelyi országúton túl felemelkedik egészen 350 m) -ig.

A Muraköz geológiája szorosan összefügg topograpliiai alkotásával, a 
mennyiben keleti és délkeleti részében az alluviális képződményektől elte
kintve, legnagyobbrészt diluviális és csak Szerdahely, Peklenicza, Kriszovecz, 
Miklovecz, Ferketinecz s még egy néhány más község határában a Muraköz 
lapályos felének nyugoti részében pannoniai rétegek is találhatók.

A hegyes kerület tövében, a mélyen kimosott völgyekben magasra a 
hegységbe felnyúlva neogen lerakodásokkal találkozunk, melyek azonban 
többnyire diluviális képződmények által vannak elborítva.

A hegyes kerület völgyeinek egyikében, még pedig a szelniczaiban a 
patak balpartján és a helység templomától 400 mJ -nyire délre igen szép, magas 
fokú kőolajat fedeztem fel.

Szelnicza községe Ferrotól számítva a keleti hosszúság 34°3', az északi 
szelésseg 44n̂ 01/2/ alatt fekszik Mura-Szerdahely és Csáktornya között, 
3 *3%,-nyi távolságban az országúttól és 14 %fni-nyire a Csáktornyái vasúti 
állomástól. Tengerfeletti magassága 188 mj .

A falu északi bejárásánál több ízben homokrétegek láthatók, melyek 
feküjében kékes-szürke palás agyag mutatkozik. Ennek az agyagnak a fent 
említett helyen néhány száz méter kiterjedésben erős petróleum szaga van, 
s több ponton ki is szivárog egy hígfolyó, aromás-szagu kőolaj, a melynek 
színe ráeső fényben zöldes, átesőben pedig sárgás-barna. Fajsúlya 12°C. 
mellett 0*01, es habár száraz destillátió által csak -ő  u o lámpaolajat nye
rünk, addig a világos-sárga 0 ‘03 fajsúlyú s nagy értékű kenőcsolaj 30% -ot 
tesz ki. Azonkívül találunk még benne 4 0 " o kátrányt, a melyben paraffin 
és vaselin is foglaltatnak.
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A kőolajszivárgásoknál vasoxydhydrátban bővelkedő forrástermények 
rakódnak le.

Az itt előforduló kőolaj mennyiségére nézve eddig még hiányoznak az 
adatok, minthogy erre vonatkozólag a szabad kutatás joga csak a múlt ősz
szel (1886) szereztetett meg egy belga társaság által, mely a kutatási mun
kálatokat erélyesen akarja keresztül vitetni.

A szelniczai petroleum-előjövet emlékeztet a lepovinai meg a ludbre- 
gire is Szlavóniában.

Utóbbi helyen, Varasd megyében, a petróleum congeria-rétegekben 
fordul elő, melyek fekvőjét hieroglyplia- és fucoida-palák képezik. Úgy látszik, 
hogy eme váltakozó pala- és homokkőlerakodások, melyek több ponton, 
kivált pedig a Beddja patak medrében, a szlaniki park mellett jól vannak 
föltárva, az óharmadkori lerakodások közé számíthatók. Csapásuk K-Ny-i, 
dülésük É-i 120— 30° alatt.

A ludbregi palás agyagban kövületeket is találtam, melyek alapján a 
congeria-rétegekhez való tartozása világosan kiderült. E kövületek, melyek 
közelebbről való meghatározását dr. H ofmann K ároly úrnak köszönöm, a 
következők: Cardium Lenzi, K. H örnes, és Yalenciennesia cfr. Pauli, 
E. H örn.

Ludbregtől DNy-ra, a Beduja patak medrében némely időszakban 
gyakran láthatunk kőolaj buborékokat felszállani, melyek a szétpattanás 
után a víz felületén egy vékony irizáló finom olajhártyát hagynak hátra. 
Nem messze innét, a nevezett helytől DNy-ra, közelebb a hegység felé a 
palás agyag helyenkint még 80 mj  -nyi mélységben is petróleummal van át
itatva. Egy, ezen a helyen lemélyesztett aknában homokközfekvetekre csak 
kis számban és csekély vastagságban bukkantak és ezek hiányában alig le
het reményünk gazdagabb olaj szivárgásokra akadni.

Ennélfogva a további kutatásoknak feladata azon pontok kipuhatolá- 
sában rejlene, a hol aknánkkal nem csak bőségesen átitatott, hanem kellő
képen hasadozott rétegekre is bukkanhatnánk, mely utóbbi körülmény a kő
olaj kiszivárgására felette fontos.

Úgyszintén szivárog ki petróleum tályagokból Lopatinecz és Századfalu 
mellett, mely előfordulások azonban ez ideig még nincsenek pontosabban 
megvizsgálva.

Felsorolhatnék továbbá még néhány helyet, hol szintén sürü nyers 
kőolaj és hegyi kátrány előfordul, és a melyek közül többet az akkor még 
Zágrábban székelt K aufmann K amil bányakapitány úr kíséretében látogattam 
meg (1885).

líaczindol a neve egy falunak Uj-Gradiska mellett, mely a Czernyk-bir
tokhoz tartozik. Északra ezen falutól látható nehány akna, a melyekből az 
aszfaltos kötőszerti kavicsból fölbugyogó hegyi kátrányt és a nyers kőolajat 
merítik. Régebben itt még egy lepárolási gyár is üzemben volt.
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De meg Uj-Gradiskától D-re is, Petrovoselo falu mellett találni a gyü

mölcsös kertek közt aknákat, a melyekből aszfaltot és hegyi kátrányt nyer
nek, s melyet a falu lakói ugyanabban az eredeti állapotban, a mint azt a 
víz felületéről lemerítik, kulimáz gyanánt eladják.

Elénkebb üzemre mutat a Mozlavina melletti akna es az ugyanott levő 
gyártelep. Ez a hely 34 /tym-nyire fekszik EK-i irányban Sotirszektől, a 
Moszlavina-hegység tövében, melynek zöme az osztrák-magyar birodalom 
átnézetes geologiai térképen gránitnak van festve.

A hegység K-i oldalára csillámpala támaszkodik, a melynek tövében 
congeria-rétegek és belvedere-kavics lépnek föl. A diluviális kavics által körül
övezett lösztakaró alatt hellyel-közzel cerithium-rétegek is mutatkoznak, 
E-felé pedig meg a lajtamészkőnek egy vékony szalagja is.

Miklóskafalu malmánál elhagyva a kocsiutat, egy völgybe jutunk, 
melyben fehér márgák és feketés kék kemény palák vannak feltárva. Elég
séges, ha a völgy talpán néhány ásónyomnyira lehatolunk, hogy dús kőolaj- 
nyomokra bukkanjunk. S tényleg léteznek is aknák, a melyekben a víz felü
letén összegyűlő sűrű hegyi kátrányt már évek óta lemerítik. A létező aknák 
mélységét '20— 30 mj -nyinek mondották.

Az aknák körüli bányák kőzete sárgás-fehér márga es kékes-szürke 
kemény pala; homokkövet azonban csak igen alárendelten találtam, ellen
ben láttam kőolaj által átitatott homokot.

A patak mentén fölfele haladva vagy 3 nyire az említett bánya
üzemtől, az öreg erdő szélén, egy elhagyott aknára bukkantam, mely állítólag 
<>0 m]  mély és melynek aljáról két irányban rövid tárnák hajtattak.

A 3*5 w/ 2-nyi keresztmetszetű akna színig tele van vízzel, a melynek 
tetején V2 mj  vastag sűrű hegyi kátrányréteg úszik. Az akna alsó részét 
kitöltő víz pedig szintén kénkönenytől és hegyi kátránytól bűzlik.

Az akna bányájának kőzete felette változatos. Durva grauwacke-ra 
emlékeztető mész- és homokconglomerátok mellett gneiszszerü gránitdara
bokat és csillámpala-töredékeket leltem. Mindezek a kőzetek erősen voltak 
áthatva kőolaj által, kivált pedig egy sötét (triaskoru'?) mészkő.

Fájdalom, hiányában vagyunk a hiteles adatoknak, nem csak arra 
nezve, hogy milyenek voltak az aknában az említett kőzetek települési vi
szonyai, hanem az irányra nézve is, hogy belőlök milyen módon jut a kőolaj 
napfényre. Mielőtt a tárnák vízzel teltek meg, a kiszivárgott kőolaj mennyi
sége naponta több mázsát tett ki.

Ezen a vidéken a kőolaj és a hegyi kátrány nem csak nyomok alakjá
ban, hanem oly mennyiségekben lép föl, melyek a nyers anyag gyárszerü 

aknázását és feldolgozását is eléggé indokolja.
Már azelőtt építettek itt egy lepárolási gyárat, melynek épületromjai 

részben még most is állanak, sőt a raktárban még jelenleg is van néhány 
ezer kgr. nyers olaj, a melyben azonban víz is van; utóbbinak a begyűjtésé-
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nel t. i. vagy vizet is merítettek a hordókba, vagy pedig jobban válhatott le 
a petróleumból a bent foglalt finoman elosztott víz az idő hosszú tartama 
alatt. Az Oraviczára lepárlás és tisztítás czéljából küldött nyers anyag majd
nem harmadrészéig vízből állott, de meg kell ennek magyarázatául még azt 
is említenem, hogy a víz nehéz, sürü olajokkal és hegyi kátrányokkal a leg
bensőbb módon habár csak mechanikailag, de annyira szokott elegyedve 
lenni, hogy tökéletes elválasztása csakis destillátió útján lehetséges.

N e n d t v i c h  K á r o l y , műegyetemi tanár már 1843-ban vegyelemzett 
nehány délmagyarországi kőolajat, többi között a moszlavinait is. Ennek 
fajsúlya szerinte 4- I6°C-nál =  0*930; összetétele pedig a következő:

Szénen y (C) .. . s^-is u;0
Köneny (H) ... I \ ‘i"l «
É l e n y  ( 0 ) . . .  _ ('»*10 «

Ö s s z e s e n  10 ( HM)0 „

Arra nézve, hogy mily arányban tartalmazza a hegyi kátrány a lám
pákban éghető olajat, tudtommal analytikus adataink még nincsenek, de 
figyelmeztetni kívánok ez alkalommal egyik terményére, mely tekintve a 
nálunk gyakrabban fellépő cholerát, mint desinficiáló szer nagy fontossággal 
bír, és ez a carbolsav. Hogy a petróleum és a vele rokon bitumenek általá
ban véve is fertőztelenítő hatással vannak, azt különben már rég óta tudjuk.

Hogy ezen a helyen felhagytak az üzemmel, annak oka részint a fen- 
álló közlekedési viszonyokban rejlik, részint pedig azon körülményben kere
sendő, hogy a horvát leszámítoló bank egy követelése fejében az árveréskor 
az összes szabadkutatásokat az aknákkal és épületekkel együtt ugyan meg
vette, de ezen előtte idegen iparágat nem mívelheti. Felette sajnálatos, hogy 
ezen a vidéken, hol a nyers olaj valamint a hegyi kátrány több ezer "/-nyi 
területen bőven fordul elő, eddig még nem történtek meg a kormány támo
gatásával a kellő szakszerű kutatások, melyek által kedvező esetben egy 
nemzetgazdasági jelentőséggel biró iparág felvirágzását lehetne elősegíteni.

Eltekintve ugyanis az emanatió elméletétől csak két mód képzelhető, 
a mely szerint az olaj a kristályos palák kőzeteibe juthatott:

vagy a congeriarétegek bővelkedtek bitumenben és nyomás folytán 
átadták azt az alattuk lévő kristályos paláknak;

vagy pedig léteznek még a kenozói és az archai képződmények közt 
még olyan tagok, a melyekben a petróleum képződésére jelen voltak a szük
séges feltételek. Ilyen kőolajat képző kőzetek előfordulhatnak a kréta-, a jura-, 
a lias- vagy triassystemákban, a melyek kőzeteit tényleg az egykori horvát- 
szlavon tenger szigeteinek partjain kifejlődve látjuk.

Ennélfogva mindenek előtt tisztázandó volna az a kérdés, vájjon a 
moszlavinai mélyebb aknában szálban levő kőzettel, vagy pedig csak törme



3-20 NOTH GYULA

lékke] van-e dolgunk, méh’ a hullámcsapások következtében az egykori szi
get partjáról lezuhant és a congeria-rétegekbe beágyaztatott.

Én a magam részéről inkább ez utóbbi nézetet vallanám, minthogy 
kőolajjal átitatott congeria-rétegeket ezen a vidéken is oly pontokon figyel
tem meg, melyek a mélyebb képződményekkel látszólag semmiféle érintke
zésben nincsenek, sőt azoktól nagyobb térbeli távolságok és hatalmas kép
lékeny agyagrétegek által határozottan el vannak különítve.

Ha eme a keleti kerületbe tett kirándulásunkról ismét visszatérünk a 

nyugotibb petroleumterületre, akkor Szelniczától K-re vagy G'TT/»»*1'6 egy már 
évek óta ismeretes és üzemben lévő hegyi kátrány előfordulására akadunk 

Pekh’iricza falu táján.
Az itt előforduló hegyi kátrányról már 1863-ban tett jelentést 

Dr. Rúzs a  y  J ú z s e f ,  a magy. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésé
nek munkálataiban, valamint a Mura-közben végzett földtani felvételeiről 
szólva, M a t y a s o v s z k y  J a k a b ,  m. kir. geologus is a m. kir. földtani intézet 
évi jelentéseiben (Földt. Közlöny 1878. évf. 76— 77. old.)

M a t y a s o v s z k y  kiemeli, hogy a kőolaj abban a kavicsban, mely a con- 
geria-rétegeket födi, másodlagos fekvőhelyen van; képződésének helyét ama 
barnaszéntelepekbe helyezi, melyeket Pekleniczától É-ra lefejtettek, és a 
melyek még most is a Mura partjain kibúvásokat képeznek.

A pekleniczai hegyi kátrány eredetének ezen magyarázatára még vissza 
fogok térni, ha majd magát az előfordulást közelebbről ismertettem.

Peklenicza Zalavármegyében, a Mura jobb partján, Mura-Szerdaliely- 
től K-re fekszik 172 mtr tengerszin feletti magasságban. Környéke alacsony 
dombos. Egyes magaslatok egészen laza homokból állanak, a mely alatt 
kékes, homokos, palás agyag és végre egészen homoknélküli tályagok lép
nek föl. Helyenkint a kékes tályagot homok és kavics fedi, a mint ezt 
azon a legelőn is láthatni, mely a falútól DNy-ra Brodecz patak balpartján 
terül el.

Ezen a legelőn körülbelől 500 mj -nyire a falutól van egy száraz tövi
sek által bekerített hely, a melyen 8— 10 víztócsa látható, a melyek felszí
nén több vagy kevesebb sárgás barna vagy fekete olajfolt úszkál. Az akna
munkák csak 3— 10 m]  mélységig lettek folytatva, azután pedig az erősen 
betóduló víz miatt félbeszakították. Az aknázásnál 1— 3 ^ -n y i kavicsrétegen 
hatottak át, és ez alatt kékes szürke tályagot és homokot értek el.

Azon munkások vallomásai szerint, a kik ezen sekély kutakat ásták, 
különösen a kutak alján elért laza homokrétegből bugyogott föl a kátrány.

Megelégedtek avval, hogy a gázbuborékok kíséretében a vízoszlop 
színére felmerülő hegyi kátrányt összegyüjtsék, mit a legkezdetlegesebb 
módon még ma is folytatnak. Az odavalók végighúznak t. i. a rét felületén 
egy hosszú nádszálat, a melyhez a kátránycseppek hozzátapaduak, mely el
járást addig ismétlik, míg végre a kátrányos szálak egész pamatja nincsen
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együtt, mire aztán kihúzzák és előbb lecsurogtatva róla a vizet, majd pedig 
edény fölé tartva kezeikkel préselik ki belőle a rátapadó kátrányt.

A víz és a hegyi kátrány fajsúlyai (0.935— 0.96) közt levő csekély 
különbség folytán kiválik ugyan a kátrányból az edénybe esetleg még bele 
jutott víz, de előbbinek sürü volta, valamint az a körülmény, hogy a kát
rány már csekélyebb hőmérsékletnél is megmerevedik, megakadályozzák a 
víznek tökéletes kiválását.

Az ily módon nyert kátrány, mely minden további feldolgozás nélkül 
kocsikenőcs gyanánt használtatik föl, még 25% vizet tartalmaz. A hegyi kát
ránynak a víztől való tökéletes elválasztására itt is a gőz hatásához kellene 
folyamodni.

A hegyi kátrány kiszivárgása változik naponta 2— 6 literig, és mennyi
sége függ az időjárástól, a mennyiben nedves időben az olaj szivárgása álta
lában fokozódottabb.

Matyasovszky, ki szintén figyelmeztetett a hegyi kátrány kiszivárgásá
nak rendetlenségére, a kisebb vagy nagyobb víznyc^nás segítségével magya

rázza ezt a tüneményt, mely szerinte azon rétegekre nehezedik, a melyekben 

az olaj képződik.
Ez a feltevés részben okadatolva van, de sok helyen, a hol a petróleum 

egyáltalában víz kísérete nélkül lép föl, a tapasztalat arra tanít bennünket, 
hogy főleg a légnyomási viszonyok azok, melyek az olaj kiszivárgás különböző 
fokát föltételezik. Az olajrészecskék kiszivárgásával majdnem mindig az olaj- 
gázok kiömlése is jár karöltve. Ha eme gázoknak feszereje a föld alatti üre
gekben elég nagy arra, hogy a rá nehezedő víz- és légnyomást leküzdliessék, 
akkor kiszabadulva, mechanikai módon magukkal ragadnak legközelebbi 
környékükből olaj- vagy kátrányrészeket is.

Minthogy azonban vizet átbocsátó kavicsrétegeknél, tehát változatlan 
vízmagasság mellett, a víz nyomása is változatlan marad, úgy csakis annyi
ban ismerhetjük el befolyását a kőolaj kiszivárgására, a mennyiben meg
szaporodott vízmennyiségek mellett egyes földalatti üregek, melyek addig 
talán szárazak voltak, most vízzel telnek meg, minek következtében a netán 
bennök foglalt olaj kiszoríttatik.

A parasztok, a kik a kőolaj gyűjtésének jogát Festetich gróftól állító
lag 30—40 forint évi haszonbérért megszerezték, elfuvarozzák azt Horvát
országba és Stiriába, a hol literenkint 20 krjával eladják, mi tekintve, hogy 
még a leggazdagabb nyers petróleumért sem ennyit sehol nem fizetnek, 
valóban igen magas árnak mondható.

Tudva van, hogy Magyarországon a petróleum és a hegyi kátrány 
bányászása a bányaregáliáklioz tartozik, úgy, hogy ennélfogva a pekleniczai 
kátrány termelése is csak bányahatósági adományozás alapján enged
hető meg.

A mi ezek után eme bitumen eredetét illeti, nem hiszem, hogy téved-
Földtani Közlöny, XVII. köt. 1887.



nek, ha állati eredetűnek es magokban a pannoniai rétegekben keletkezett
nek feltételezem.

A fiatal harmadkori üledékek óriási mennyiségekben tartalmazzák a 
tengeri állatoknak, nevezetesen molluscák, ízlábuak és infusoriáknak m arad
ványait, a melyeknek kemény részei vegyi folyamatok által részint feloldat
tak és kilugoztattak, részint pedig még most is m int kövületek láthatók. 
A neogen tenger számos lakója pedig egyáltalában nem birt semmiféle 
kemény részekkel. Mind ezen szerves testek tengeri iszap és homok által 
födettek el és képződtek a rátelepedő kőzetek nyomása, valamint a meleg 
befolyása által, egyúttal az atmosphaeriliák víz által történt elzáratása mel
lett szénkönenyvegyületek, melyek vagy m int bitumenek a bomlásnak indult 
organizmusok legközelebbi környékén rakodtak le, vagy gázalakban a kőze
teket átjárták és im pregnálták, vagy pedig végre kedvező körülmények 
között hegyi olaj vagy hegyi kátránynyá sürűdhettek meg.

A tenger, valamint a belvizek visszahúzódása következtében szabadon 
illanthattak el a szénkönenyvegyületek, melyek még most is gázexhalatiókat 
kepeznek, minthogy részint a reájuk nehezedő nyomás csökkent, részint 
pedig azt a melegfejlődés és eredeti vagy másodlagos képződéstí helyük 
hasadozása és elvetődése tette lehetővé, maguk után bitumenes rétegeket, 
nehéz és könnyű olajokat hagyván hátra.

A kőolaj különböző physikai és vegyi tulajdonságai, melyek nem csak 
egy es ugyanazon lelőhelyen, hanem még gyakran egy és ugyanazon fúró
lyukban is észlelhetők, kizárólag helyi viszonyoktól függnek és távolról 
sem zárják ki a különböző olajnemek közös eredetét. Ennélfogva igen jól 
képzelhető, hogy a pannoniai rétegek egy és ugyanazon tagja oly sűrű 
kátrányt hozott létre, minő a pekleniczai, másrészt pedig olyan magas fokú 
nyers olajat, a minő a szelniczai.

Ugyanezt a tüneményt m utatja számos petroleum-előfordúlás Galicziá- 
ban, így szolgáltatott pl. Uopiankában egy fúrólyuk 70 mJ mélységből 38° 
Beaumé; 120 w/-nél 1-2°; 240 ^ - n é l  pedig 52°-ú nyers olajat.

Hogy ezek után a kátránynak a Muraközben való előfordúlását meg
magyarázhassuk, mindenekelőtt a nyers olaj vegyi tulajdonságait általában 
kell szemügyre vennünk.

Azon szénkönenyvegyületek, a melyekből a petróleum áll, homolog 
sorozatot képeznek, a melynek tagjai (a régebbi nézet szerint
pedig C n H n4..2) képletnek felelnek meg. Sujtóléget vagy mocsárgázt, a szén
könenyvegyületek legalsó tagját (CH,f) eddig a nyers kőolajban még nem 
találtak ugyan, de vannak mégis egyes tünemények, különösen a robbaná
sok, melyek keletkezési okát eddig még nem derítették fel és melyek azon 
feltevés mellett szólanak, hogy némely kőolajban a sújtólég sem hiányzik.

A magasabb tagok, úgymint az a'thylköneny (C+H,;) és a propylköneny 
((V,HS) közönséges hőmérséklet mellett gázalakúak ; a következők már csepp-

• >±1 NOTH g y u l a :
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folyósuk, míg az utolsók szilárd halmazállapotúak ; ezek a, paraffinok C 
egészen Cw— H4(S képletekkel.

A pekleniczai hegyi kátrányt a magam részéről nem tartom másnak, 
mint egy olyan petroleumtömeg maradékának, a melynek főgyűjtő rétegét a 
pannoniai rétegek homokos lerakodásai képezték, és a melynek elpárolgását 
az őket fedő kavicsrétegek elősegítették.

Matyasovszky geológusnak azon nézetét, miszerint a pekleniczai hegyi 
kátrány a congeriarétegekben található barnaszénteleptől származnék, a 

következő okoknál fogva nem fogadhatom e l :

Először nincsen bebizonyítva, vájjon a barnaszéntelep csakugyan a 
hegyi kátrány előfordulásának helye alá folytatódik, vagy legalább annak 
csak oly közelébe is kiterjed, a mi a petróleumnak az ismert pontokon való 
kiszivárgását valószínűvé tehetné.

Azon körülmény, hogy egy olyan hasadozott homokkő, mely a petró
leumnak a fel-, és képződésének helyéről még nagyobb horizontális távol
ságból való ideszivárgását elősegíthetné, hiányzik; szintén ama feltevés ellen 
szól, hogy a kőolaj a Mura partján Pekleniczától E-ra lerakódott széntelep- 
től a hegyi kátrány előfordulási helyére szivároghatott volna.

Másodszor, azon a kevés helyen, (Skócziában, Walesben) a hol hegyi 
kátrány és petróleum kőszénnel együtt fordul elő, előbbitől mindig csak 
jelentéktelen nyomokban fordúl elő.

Harmadszor, kivált az olyan kénegekben szegény szenek, a minő a 
Pekleniczától E-ra előforduló barnaszén is, az athmosphaera kizárása mellett 
végbemenő természetes bomlásnál széndioxydot, szénoxydot és sujtóléget 
képeznek; és épen ezen utóbbi, a mocsárgáz, azon tagja a szénhydrátok soro
zatának, melyet legalább eddig a petróleumban nem sikerült felfedezni.

A dragosloveczi és lopatineczi bányakerületben, délre és nyugotra 
Szelniczától egy másfél méter vastagságú barnaszéntelepet láttam; úgy szin
ten találtam szép tiszta barnaszéndarabkákat egy bedőlt tárna bányáján. 
Minthogy E-ra és Ny-ra hasonló minőségű és hasonló geologiai körülmények 
közt előforduló barnaszenet találunk, feltételezhetjük, hogy a barnaszéntele- 
pek sok négyzetkilométernyi területen fordúlnak elő ugyan, de a mi a kő
olajtartalmú rétegeket illeti, úgy azok a széntelepek feküjében vannak.

Ezek a viszonyok hasonlítanak amazokhoz, melyeket Románia némely 
pontján figyelhettem meg, a hol a paludinamárgák sűrű hegyi olajat es hegyi 
kátrányt izzadnak ki, a közbe fekvő laza homokrétegek pedig bőven tartalmaz
nak petróleumot, mely azonban megcsapolva csak rövid ideig szokott tartani.

Ezekben a paludinamárgákban számos kövület van, a melyek közt 
kivált az algákhoz hasonló hengeralakúak feltűnők.

Minden egyén közül sók és bitumenek vannak kiválva, mi világos 
bizonyítéka annak, hogy a kőolaj legalább részben magukban a paludina- 
rétegekben képződött.

21 *
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Ezen kövületek, — a melyekből egy sorozatot a magy. kir. földtani 
intézetnek adtam át, — élénken emlékeztetnek ugyan bizonyos hieroglyphákra 
a kárpátok óbarmadkori és krétakori kőzeteiben, de a jelen esetben nem 
lehetnek csúszó-mászó állatok mozgásainak a nyomai, mivel nyilvánvaló, 
hogy az őket környező bitumennel genetikai összefüggésben vannak.

Különben kitűnt a mély tengerek lerakodásának, az u. n. globigerina- 
iszapnak — mely a tengerfeneken sok ezer négyzetméternyi területen hatal
mas réteget képez — tanulmányozásából, hogy úgy mint régibb korszakok
ban, még ma is meg vannak benne mind ama feltételek arra nézve, hogy 
szénkönenvek képződjenek és bitumenek kiválhassanak.

Ebben keresendő talán annak magyarázata is, hogy a petróleum egy 
és ugyanazon lelőhelyen növényi és állati eredetű lehet.

Az ammoniak sokszor épugy az állati, valamint a növényi eredetű kő
olajban fordúl elő és téves némelyeknek amaz állítása, miszerint az ammo
niak kizárólag csakis az állati eredetű kőolajnak tulajdona.

A petróleum keletkezésének kérdése távolról sem pusztán csak tudo
mányos szempontból érdekes, hanem sokszor úgy, mint a jelen esetben is 
gyakorlati fontossággal is bírhat.

Ha a hegyi kátrány képződése csakugyan a barnaszéntelepekben menne 
véghez, akkor minden törekvésünk a petróleum mennyiségét mély fúrások
által fokozni, hasztalan volna.

/
Es épen Peklenicza volna az alkalmas hely, a hol ezen kérdést állami 

kezdeményezés útján, de nagyobb költségek nélkül meg lehetne oldani.
Geologiai és nemzetgazdasági szempontból fontos kérdéseket más 

országokban államköltségen eszközölt fúrások által szoktak megoldani, mivel 
ez által vagy az ipar emeltetik, vagy pedig a magánvagyon érzékeny csapá
soktól megóvatik.

Miért nem történik ez Magyarországon is, a hol a kulturális élet min
den ágában oly figyelemreméltó haladást konstatálhatunk ?

Ha ezen alkalommal még néhány figyelmeztetést koczkáztatok petro- 
leumkutatók számára, azt csak azon feltevés alatt teszem, hogy tanácsaim 
objective fogadják, s hogy nem vezetik vissza magánérdekeltségre, miként ezt 
fájdalom már egy izben a háromszéki petroleumkutató-társulat részéről 
tapasztalni alkalmam volt. Eddig azonban Magyarországot tényleg meg nem 
árasztotta el a háromszéki petróleum.

Felteszem továbbá, hogy a petroleumkutató nemcsak színleg nyerész
kedési vágyból fúr, hanem hogy az illetőnek elegendő pénzösszegek, alkal
mas jó terület és szakismeretek állanak rendelkezésére vagy pedig megszerzi 
ezen utóbbiakat, s hogy ez által ama kedvező helyzetben van, kutatásait eré
lyesen és észszerűleg keresztül is vihetni.
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Mindenekelőtt a geológusnak vagy pedig a petróleum bányásznak fel
adata kipuhatolni

először: hogy minő formatióban mutatkozik a petróleum ? 
másodszor : vájjon eredeti vagy pedig másodlagos helyen fordúl-e elő ? 
harmadszor: megvizsgálandó, vájjon petróleum más helyeken is for

dúl-e elő ugyanazon vagy hasonló viszonyok mellett és továbbá oly mennyi
ségben, hogy kifizesse m agát;

és végre különösen figyelembe veendők a tektonikai viszonyok.
Ha a kutatási terület egyforma geologiai alkotásu, 
ha a rétegek vagy vízszintesen vannak letelepedve, vagy pedig csak kis 

fok alatt mutatnak dülést:
akkor ezen esetekben ásásokkal kutatandó ki, hogy meddig terjednek 

a petroleumnyomok és ekkor a fúrás a petroleumterület közepe táján 
mélyesztessék le.

Egy ismeretlen, azaz egy olyan területen, mely bányászatilag még nin
csen kellőképen feltárva, a minő pl. Recsk, Háromszék, Luch, Kőrösmező, 
ne bocsátkozzunk spekulatiókba, ha akkora pénzösszeg nem áll rendelke
zésünkre, hogy legalább három mélyfúrást (500 mf)  eszközölhessünk.

E szerint válaszszuk meg a fúró átmérőjét valamint rendszerét is, és 
ne tántoríttattassuk el magunkat semmiféle illusiók által a bányászati és 
technikai szabályok szigorú betartásától.

A Kárpátok hegységében ép úgy Gácsországban, valamint Magyar- 
országban is látjuk, hogy a petroleumelőjövet többnyire oly rétegekhez van 
kötve, melyek kisebb vagy nagyobb dülést mutatnak, és igen sokszor réteg
nyergek tengelyeihez igen közel vannak.

Habár e rétegek díilése uralkodóan délnyugati 40— 50° alatt, azok
mégis sok helyen meredeken fel is egyenesednek, miként pl. az I-ső ábrában

/ /
látható, úgy, hogy a rétegek dűlése E vagy EK felé sokkal meredekebb, mint 
az ellenkező DNy-i.

Ebbóí következik, hogy az oldalmjonuís főleg I)N y-i  irányból műkö
dött, s hogy a nyergek tengelye közelében vagy pedig a redök mélyében a 
nyomás legnagyobb mérvben jutott érvényre, oly annyira, hogy itt a rétegek 
meghasadozása legsűrűbben történhetett;

minek következtében ezeken a pontokon a petróleum meggyülemlésére a 
feltételek legtökéletesebben voltak megadva.

Es tényleg Gácsországnak majdnem valamennyi gazdagabb petroleum- 
kutja mind az anticlinálék közelében fekszik, a melyeknek tengelyei sok
szor hosszúra nyúlt kiemelkedő hullámokat képeznek.

Midőn Galicziában petroleumtelepeket létesítettem, a melyek még ma 
20  év után is termékenyek mindig, a fent mondottakat tartottam szem 
előtt, igy Ropianka, Wiertzno, Mrakowa, Kryg, Pohár, 'Watra, Moldavitza és 
más helységekben.
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Vegyük ennélfogva ezeket a rétegviszonyokat közelebbről szemügvre.
Az I-ső számú ábrában látunk egy rétegnyerget, mely krétakorú kőze

tekből áll, a melyek a Kárpátokban az eddig ismert legmélyebb petroleum- 
szintájt képezik.

Fölötte következnek gyakran vörös, kék, tarka agyagrétegek (B,B), a 
melyek fedőjében (C,C) eocen, többnyire padokban elváló és nummulitokat 
tartalmazó (N, N) homokköveket és márgákat látunk.

A flyschrétegösszlet legmagasabb tagja gyanánt sok helyen felső-eocen 
halmaradványokat és szarukőveket tartalmazó menüitmárgákat (M,M) talá
lunk, mel}Teg a nyereg csúcsán (D-nél) hiányoznak, sőt részben a völgyben (E 
körül) is már elmosattak, de általában a nyereg közelében össze vannak 
nyomva és rétegeikkel meredeken felállítva, sőt túlhajló állásba is hozva.

Ha a kőzet A-nál petróleumban dús, akkor a gázok kiterjedése folytán 
valamint a capilláris erő következtében a kőolaj a fölfelé táguló repedések-

I. ábra.

J)

ben fölfelé fog szivárogni és a liegyláncz É-ki oldalán petroleumkibuvásokat 
képezni.

Sokszor áthatolják az ilyen esetekben a legdusabb olaj nyomok még a 
menilitpalákat is, mi már nem egy ízben vezette tévútra a petróleum- 
kutatókat.

Románország némely pontját kivéve nem ismerek a menilitpalákban 
sehol nagymennyiségű és higfolyós petróleumot.

A mi pedig a réteggyürődés völgyét illeti, nem akarom állítani, hogy a 
synclinálék petróleumot sohasem tartalmaznak, de tapasztalati tény az, 
hogy ilyen pontokon sokkal mélyebbre lel lefúmunk, hogy a petroleumtar- 
talmú rétegeket elérhessük, és ez már egymagában is elegendő ok arra nézve 
hogy az ilyen helyeket mellőzzük, minthogy a feltárás költségei túlságos 
nagyok a remélheti") petróleum mennyiséghez viszonyítva.
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Ezen a körülményen kívül azonban van meg egy másik ok, a melynél 
fogva a réteg völgye a petróleum meggyülemlését látszólag nem segítette 
annyira elő, mint a réteg nyerge.

Ez kitűnik a II-ik ábrából.
Egy rétegvölgyület, mondhatnám pasiv képződésénél a kőzetréte-

II. ábra.

ß .H C  K E .

gek hasadozása nem következett be oly intensiv és a petróleum meggyűlem- 
lésére nem oly előnyös módon, mint ez a nyereg képződése alkalmával 
történni szokott; mihez még az a körülmény is járul, hogy az első esetben

III .  ábra.

c V

bizonyos hasadékok (S' S") lefelé nyitottak, fölfelé pedig zárva vannak vagy 
pedig egyáltalán hiányoznak, míg utóbbi esetben a hasadékok (K'R") fölfele 
tágulnak, úgy hogy a capillaritás és a gázok kiterjedése folytán az olaj- 
részecskék a föld felületére hajtatnak.
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Az I-ső es a II-clik ábrában feltüntetett rétegszerkezetből, mely a Kár
pátokban gyakran fordúl elő, es a melyek közelében gazdag petroleumforrá- 
sokat figyeltek meg, kitűnik, hogy petróleumra való fúrásokat lehetőleg közel 
a rétegnyergek vagy völgyekhez mélyesztessiink.

A fúrást azonban egészen a nyereg tetején megkezdeni, a következő 
technikai és geologiai okoknál fogva szintén nem tanácsos:

IV. ábra.

/■
Először sokszor tapasztaljuk az anticlináléknál, hogy a rétegei EK-felé 

túlhajlók és így ferde nyergeket alkotva, úgy hogy, miként ez a III. ábrából 
kiviláglik, a petroleumtartalmú rétegeket vagy egyáltalában nem vagy pedig 
csak nagy mélységben találhatnék.

V. ábra.

Másodszor továbbá a munka, kivált a fúratás a nyereg tengelyében 
igen nehéz es költséges.

Az eddig meglévő adatokból és eredményekből, melyek pontos hely
színi megfigyelésekből lettek levonva, következő eljárást ajánlhatjuk: iparkod
junk mindenekelőtt csekély ásásokkal a petroleumkibuvásnak vonalát (IV. és 
V. ábrában, X X'), ha csak közelítőleg is kipuhatolni és ekkor eszközöljünk 
•">0— 1 0 0 ^ -nyi távolságokban három fúrást oly módon, hogy egyike jobbra 
ia), a második (b) a kibúvás vonala közelébe, de mégis már a rétegek 
dülésebe, harmadika ic) pedig DNy-ra az előbbitől essék.
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Magától értetődik, hogy a kutatás ezen módszere a helyi viszonyokhoz 
alkalmazandó, de mindenesetre észszerű, hasznos lesz, ha e módszerre figye
lemmel vagyunk.

Ha végre egy szakember sem még a legszebb petroleumkibuvások és 
legkedvezőbb települési viszonyok mellett sem állhat jót a vállalat biztos 
sikereért, úgy a fent elősorolt eljárást követve mégis biztos tudomást szerez
het magának a felől, vájjon a petróleum az illető helyen csakugyan meg
felelő mennyiségben van-e jelen vagy sem, ha a fúrásokat az illető képződ
ménynek és a helyi viszonyoknak megfelelő mélységig eszközölte.

Ha ezen intéseimmel egyik vagy másik vállalatot a helyes nyomba 
igazítani, vagy pedig túlságos nagy pénzkiadásoktól megóvni sikerülend, 
akkor jelen soraimmal czélomat teljesen elértem.

Jó szerencsét!

IRLAND PETROLEUM * FORRÁSAIRÓL.

Nem újság, de mindenesetre említésre méltó esemény, hogy nem 
regen Irland Sligo kerületében a «Geelagh» melletti «Kannatouffarm» terü
letén petroleum-forrásokat fedeztek fel. A petróleum mennyiségét jelenté
kenynek hirdetik ugyan, de az «Ingenieur» ennek daczára azt hiszi, hogy az 
orosz, amerikai termeléssel még sem fognak versenyezhetni. A források 
bősége alig lesz nagyobb, minthogy a szomszédos árkok vizét petróleum 
réteggel takarja be és így hasznos aknázásra ez idő szerint még nem igen 
lesz alkalmas.

Az egyesült királyság több helyén találkozunk a petróleum nyomaival, 
nevezetesen: Shropshire, Lancashire. és Staffordshire széntelepes vidékein. 
Young, mielőtt rájött volna a paraffinnak bitumenes palákból való előállítá
sára, Derbyshireben az Alfreton melletti Reddings-féle szénbányákban egy 
kis petroleumforrásból meríté a nyers anyagot. Nem régen pedig Wiltshire 
egyik részében bukkantak új petróleum forrásra.

Az említett telepek bősége; összehasonlítva a pensylvániai és orosz- 
országi forrásokkal, melyek már ősrégi időtől fogva gazdagon folynak és 
néha naponként több millió gallon olajat adnak; igazán jelentéktelen s még 
a galicziai, burmahi és canadai forrásokkal sem állanák ki a versenyt. Ezek 
szerint Irland kilátásai egy nagyobb, versenyképes petróleum-termelésre és 
kereskedésre egyelőre igen kétesek és alig vehetők számba.

Allg. őst. Chem. u. Techn. Zeit. (1887. Nr. 3.)




