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T. R o t h  Lajos-íóI.*

A Földtani Intézet Évkönyvének XI. kötetében 1895. évi június havá
ban megjelent dolgozatomban, mely a szilágymegyei Zsibó-község környé
kén elterülő föld-olajtartalmú lerakodásokat tárgyalja, arra a konklúzióra 
jutottam, hogy ezeket a Zsibó és Szamos-Udvarhely közt levő lerakodásokat 
kellően, azaz egész vastagságukban érdemes feltárni. Erre a véleménynyil
vánításra indított a bitumennek a rétegek csapásirányában 3 km.-nyíre 
konstatált előfordulása és azoknak a Ny.-i nyeregszárny csaknem egész 
szélességében (Szamos-völgyig), fedőtől fekvő felé nyomozható fellépése, a 
mi arra engedett következtetni, hogy az addigi feltárásokból nyert jelenték
telen mennyiségű földolaj az egész rétegkomplexusban nagyobb, kiaknáz
ható mennyiségben is rakódhatott le.

Ennek folytán foganatosítandó fúrásokra három pontot ajánlottam, 
a melyek, részben kombinálva a régibb fúrások mélységével, e földolajtar
talmú, főrészükben minden valószínűség szerint már alsó-eoczénkorú réte
geket teljes vastagságukban feltárni hivatva voltak.

A fúrások keresztülvitelére — állami szubvenczió mellett — a bihar- 
szilágyi olajipar-részvénytársaság vállalkozott.

E szerint a mondott részvénytársaság az első kutató-fúrást e terüle
ten az általam kijelölt helyen, t. i. a zsibói «Ozokerit»-nevű gyárteleptől 
ÉNy.-ra (közel) fekvő Vörös-völgyben (Valea rosiu)-ban — de terepnehé?- 
ségek miatt nem épen a kijelölt ponton — indította meg 1895 augusztus 
hó 8-án. Én ezt a fúrást kb. 150 m. mélységig, azaz az Ozokerit-telepnél 
már P u s k á s  T iv a d a r  idején történt fúrás kezdő rétegéig terveztem, azért, 
mert az utóbbi (PusKÁs-féle) fúrás a Szamos-völgy alatt, az antiklinális 
vonal felé sorakozó fekvőrétegeket legnagyobbrészt már feltárta. A vállal
kozó részvénytársaság azonban az említett év junius havában tartott érte
kezletén elhatározta, hogy tekintettel e PusKÁs-féle fúrás tényleg hiányos 
adataira, az általam proponált 150m. helyett 500m.-ig fúrat. Szakszem
pontból a magam részéről ezt az elhatározást úgy tekintettem, hogy a rész
vénytársaság ezen lényegesen mélyebbre tervezett fúrás keresztülvitelénél, 
a mire, mint azután kitűnt, a segélyt nyújtó pénzügyminisztérium jóvá
hagyását kikérni elmulasztotta, saját rizikójára jár el.

* Előadta a m. Földt. Társ. 1900 április 4.-én tartott szakülésén. 
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A részvénytársaság a maga részéről más, e téren ismert szakférfiak — 
mint Dr. Z u b e r  R. és Noth Gy. — véleményét is kikérte. Az utóbbi (Noth) 
a Szamos-völgy alluviuma alatt telepedő alsó-eoczén-rétegek dőlésének kon- 
statálására ebben a völgyben nehány aknácska mélyesztését indítványozta. 
Az jDzokeriti Vörös-völgy torkolatánál beleegyezésemmel 18'5m.-nyire mé
lyítettek is aknát, a melynek 13m. mélységében mutatkozó laza homokkő 
rétegét 12°a. 19—20 h, csaknem 20,l felé dűlőnek találtam, mely dőlésirány 
tehát teljesen megfelel annak, mely a Ny.-i nyeregszárnyban jelentkező 
rétegeknél a felszínen rendesen konstatálható. További aknamélyesztés 
azután — mint fölösleges — abban maradt.

Az első fúrás tehát, mint mondám, az ozokeriti Vörös-völgyben 1895 
augusztus hó 8.-án kezdődött és ugyanez év november 15.-én 300 m. mély
séget ért el. A fúrás, a melyet úgy, mint a másik két fúrást is, S k iereck i 

I stván  fúrótechnikus vezetett, a kombinált canada-galicziai rendszer szerint 
a legnagyobb rendben m en t; a fúrási napló kifogástalan pontossággal volt 
vezetve.

Az átfúrt rétegek anyaga (227 beküldött fúróminta-szám) nem sok 
változást mutatott és a felszínen megfigyelhetőtől alig tért el. Az áthatolt 
anyag főzöme vörös, vagy vörös és kék-csíkos vagy pettyes, finom-csillámos, 
kompakt, vagy finomabb- és durvább-homokos agyagból állott, a mely közé 
betelepedve ismételten agyagos vagy tiszta, kemény homokkő is fordult 
elő. Az egész átfúrt lerakodás többé-kevésbbé mésztartalmú, mész- és márga- 
konkrécziók vagy gumócskák csaknem minden fúrópróbában mutatkoztak, 
kidudorodások (néha gyökérszerűek vagy kampóalakúak) szintén elég gyak
ran fordultak elő. Gipszet darabkákban vagy vékony szalagocskák, táb
lácskák és erecskék alakjában, a 189—235 m. mélységből való anyagban 
figyeltem meg.

107—108 m. közt megkovásodott fatöredék fordult elő, a melynek 
homokkőszerű anyagában a sejteket részben mész tölti ki. A 129 m. mély
ségből való anyagból valamely kisebb termetű Reptiliumnak a fogacskája 
került ki, a 263—264 m. mélységből pedig a fúró agyagos homokkal egy 
apró vonalozott nummulitot hozott fel.

Ezek az egyedüli s eddig egyúttal első szerves maradványok, a 
melyek ebből a rétegkomplexusból Zsibó és Szamos-Udvarhely közt isme
retesek. Elég silány paleontologiai zsákmány, a mely azonban annyit 
mond, hogy e rétegek még eoczénkorúak.

A 19*5—22 m. mélységben — a műszaki vezető feljegyzése szerint — 
gyenge gázok és olajnyomok, 35 és 36 m. közt «kellemetlen szagú» gázok, 
a kanalozásnál gyenge olajnyomok és aludt olajpettyek mutatkoztak, a 
melyek a felszínen és a napon vastag olajjá folytak. A 36.-ik m.-től kezdve 
le 300 m.-ig a lerakodás meddőnek nyilvánult.

Ennek következtében a vállalkozó részvénytársaság 1895 november
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hó 15.-én összehívott értekezletén elhatározta, hogy — a maga részéről 
újra meghívott más szakértő (C. M. Paul) véleménye folytán is — a vörös
völgyi fúrást “300m. mélységnél megszünteti és a Y. rosiutól E.-ra fekvő 
Valea Burzában kezdi meg a második fú rást; a fenn említett mulasztás 
folytán pedig az első fúrás után csakis az általam javasolt 150 m. lefúrt 
mélységért kapta meg az állami segélyt.

Minthogy a társasági szakértő, C. M. Paul, bányatanácsos úr, az 
általam a V. Bursában indítványozott fúrási ponttal szemben az olajtar
talmú rétegeket hamarább vélte elérhetőknek, ha e pont valamivel jobban 
Ny. felé választatik, mely propoziczió, mint, véleményem szerint, nem lénye
ges változás ellen kifogásom nem volt, abban történt — a pénzügyminiszter 
úr jóváhagyását feltételezve — megállapodás, hogy a fúrási pont a Burza- 
völgy jobb oldalán (Pojána marén) annak idején GO m.-nyire lefúrt lyuktól 
250m.-nyire ÉNy.-ra, tehát a Burza-völgy bal lejtőjén, a Dabjon-Újfalura 
vezető úton feltárt homokkő-padok fölött, rögzíttessék.

E változás folytán a fúrásnak az általam preliminált 500 m. helyett 
550 m. mélységig kellett volna haladnia, hogy — fedőtől fekvő felé — a 
rétegkomplexust egészen a Valea Bursa torkolatánál Szamos-Udvarhelynél 
jelentkező rétegekig feltárja.

Ez a második fúrás tehát, a mely a Ny.-i nyeregszárny fedőbb részét 
volt hivatva feltárni, 1895 deczember hó 18.-án kezdődött. Az átfúrt anyag 
itt vörös, kék csíkos, kompakt vagy homokos agyaggal váltakozó világos 
szürke, agyagos, vagy tiszta, kemény, finom- vagy durvaszemű homokkő 
volt. Gyökéralakú dudorodásokat és mészkonkrécziókat a rétegek itt is 
tartalmaznak.

A 2‘5—8 5 m. mélységben az agyag kátrányos, aszfaltos erektől voty 
átjárva.

Aszfaltos és ozokerit-nyomok 12 és 24 m. közt mutatkoztak. 26*5 és 
42 m. közt a durvaszemű homokkőben gyengén észrevehető gázok, valamint 
(homokos agyagban) kátrányos-aszfaltos és itt-ott szép ozokerit-nyomok 
szintén jelentkeztek. 48 és 70 m. közt a durvaszemű homokkő megint gyen
gén észlelhető gázokat és vékony erekben bitumenes anyagot mutatott. 
155—160 m. mélységben, durvaszemű kemény homokkő elérésével, erős 
gázkiömlés állott be, olajnyomok azonban hiányoztak. 160m.-től lefelé 
gázok nem voltak többé konstatálhatok. 200 20 m. mélységben azután a 
fúró a kristályos palák (gránátos, pirites és kevéssé földpátos csillámpala) 
alkotta, földalatti hullámot vető alaphegységet érte el s e kristályos pala
kőzetekben — 1896 február hó 29.-éig — a fúrást még 216 m. mélységig 
folytatták.

Minthogy a kristályos palakőzeteknek már ily aránylag csekély mély
ségben való nem várt fellépése az olaj előj övetelt természetesen kizárta, 
kötelességemnek tartottam, a bihar-szilágyi olajipar-részvénytársaság igaz-

16*
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gatóját erről rögtön értesíteni azon figyelmeztetéssel, hogy a fúrást távirati 
úton azonnal állíttassa be, a mi meg is történt.

Ezután hátra volt még a harmadik, általam proponált fúrási pont a 
Számos-völgyben elvonuló nyeregvonalban.

Miután ezen fúrás hivatva volt a másik végzett két fúrással egyetem
ben az egész zsibó—szam os-udvarhelyi területre nézve végleg dönteni, 
ezen harmadik fúrás megindítását okvetetlenül szükségesnek tartottam, a 
miért is annak foganatosítását annál is inkább ajánlottam, mert az anti- 
klinális vagy nyeregvonalba esett, a mely vonalon tudvalevőleg az olaj, ha 
jelen van, leginkább-szokott felnyomulni.

E fúrás mélységét a kristályos alaphegység eléréséig approximative 
kb. 550m.-re prelimináltam; feladata volt, hogy az ezen a vidéken kifejlő
dött legmélyebb eoczén leg fekvőbb részét egészen az alapkőzetig feltárja. 
A fúrási pontot a részvénytársaság megbízottja, t. i. a fenn megnevezett 
fúró technikus jelenlétében, az említett dolgozatomban a Szamos-Udvar- 
helytől D.-re javasolt két pont éjszakiabbja közelében, 1896 április 12.-én 
tűztem k i ; a fúrást április 28.-án kezdték meg.

A Szamos-völgy 11 m. vastag, sárgás mészmentes agyagból, valamint 
a környék valamennyi kőzetét feltüntető kavicsból és durva homokból álló 
alluviuma alatt a legmélyebb(alsó)-eoczén-rétegekbe értek.

16—26 m., 48—49 m., továbbá 208—215 m., valamint 248—252 m. 
mélységben homokon és agyagos homokkövön hatoltak át, a többi, tehát az 
átfúrt rétegek csaknem egész tömege, finomabb- vagy durvább-homokos 
vörös agyagból állott. Az egész agyagtömeg mésztartalmú, elvétve tűalakú 
gipsz-kivirágzások is mutatkoztak benne és a fúróminta rendesen sós ízt 
árult el. Nagyobb faágszerű konkréczió és hosszúkás kisebb kidudorodások 
fordultak itt-ott elő, vékonyhéjú mollaszkák apró töredékeit vagy foszlányait 
több ízben konstatálhattam. Az 50—60 m,. 148—158 m., 250—253 m., 
350—352 m., 450—455 m. és 545—551 m. mélységből származó anyag 
iszapolási maradékában foraminiferák nem voltak kimutathatók.

208 és 218m. közt gyenge s majd erős gázok jelentkeztek; 213 m.-nél, 
a durvaszemű homokkő-réteg megnyitásánál hirtelen egyetlen erős lökés 
észleltetett. A fúrókészülék néhány perczig erősen reszketett és a vízószlop, 
melynek színe a földfelület alatt 2 m.-re állott, a kitörő gázok erős pezsgése 
közben csaknem a föld színéig emeltetett. A gázok szaga megfelelt a 
könnyű petroleum-szénhydrátokénak. A gázok heves kitörése egy óránál 
tovább tartott és aztán átment nyugodtabb pezsgésbe. A fúrólyukból kiömlő 
gázok — a kellő óvóintézkedésekkel — meggyújtattak s nyugodtan égtek 
mintegy 4m. magas, kevéssé kormozó lángoszloppal, a mely nemsokára 
elaludt, mivel a gázkiömlés már csak időszakos volt.

248—252 m. mélységből szintén meglehetős mennyiségű gázok száll
tak fel:
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A 285. métertől kezdve egészen a 375. méterig gázok, még pedig 
a fúrás műszaki vezetőjének jegyzetei szerint «részben igen szép petroleum- 
gázok», folyton jelen voltak.

415—530m.-ig újból léptek fel gyenge gázok, a melyek a növekedő 
mélységgel alig észrevehetők voltak.

Az 572 m.-től kezdve egészen a 624. méter mélységig szintén 
gyenge, alig észrevehető, a paraffinos olaj szagához hasonló szagú gázok 
voltak jelen, a 624 m.-en túl azután a gázoknak már nem volt nyoma.

A kristályos palákat 750 m. mélységben érték el, a melyekben a fúrást 
még 806 m. mélységig folytatták, mire 1897 szeptember végén beszüntették.

Én a nyári időben az országos geologiai felvételekkel elfoglalva, a 
fővárostól távol voltam, a miért az ezen idő alatt részemre beérkezett fúró
mintákat nem vizsgálhattam meg; máskülönben a fúrást természetesen 
már előbb állíttattam volna be.

Az e terület olajtartalmához fűzött szép remények tehát — sajnos — 
nem váltak be, az olaj csak nyomokban és ki nem aknázható mennyiség
ben van ott jelen, de ha a hozott nagy pénzbeli áldozatok a várt gyakorlati 
eredményt nem is szolgáltatták, azt legalább eredményezték, hogy a tőkét 
ezentúl e területen hiábavaló elfecsérlésektől egyszer s mindenkorra meg
óvták, mi a maga nemében mindenesetre szintén becses eredménynek 
tekintendő.
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in der Morphologie Ost-Asiens. (Sitzungsberichte der k. Preuss. Akad. 

d. Wiss. zu Berlin XL. B. 1900. p. 888.)

Nagy jelentőségű értekezésről kell beszámolnunk, a mely igen fontos 
új vonást csatol Ázsia geotektonikai rajzához, a mely is ennek a tudo
mánynak mindenkorra legfontosabb kérdése marad.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy Ázsia keleti partjait minden 
egyéb, a Földön található topográfiái jellegtől elütő formáczió keríti, az 
Aleuták, Kurilek, Japán, a Riu-kiu szigetek és talán még Philippinek 
csodálatosan szabályos, gyöngysor ivei. Mindegyik szigetsor egy-egy siké- 
rebb beltengert kerít s csak rajtuk kívül kezdődnek az igazi abisszikus 
mélységek : mintha mindegyik szigetsor egy-egy nagy törésvonal felmaga
sodott és vulkánokkal koronázott peremét jelentené, a melytől keletre a 
földkéreg az eddig ismert legnagyobb mélységekre sülyedt alá.

Anélkül, hogy ezt a jelenséget egy szóval is érintené, RicHTHOFENnek 
sikerült saját kutatásai és újabb adatok alapján ehhez a tüneményhez


