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ABSTRACT 
In a previous article we have described the discovery of the natural gas occurrences from the Transylva-

nian Basin (1671) and the history of the knowledge until the assembling of the report written by Ferenc NYULAS, 
András GERGLYFFI and György MÉSZÁROS, respectively the universal scientific and technical importance of this 
report, in which they have – for the first time in the world – recommended the industrial and household usage of 
the natural gases. The realization of the recommendation – witch can be attributed to Ferenc NYULAS – was 
prevented by his sudden death, the identification and valorisation of the gas was completely forgotten by the 
posterity. In this paper we try to follow up the history of forgetting and give an outline of the enrichment of 
knowledge about the superficial occurrences of natural gas from the Transylvanian Basin.  

The petroleum-fever in the year of 1859 in the United States of America, and the individualisation and 
institutionalisation of the Transylvanian geology created a new possibility for recognising of the importance 
of the superficial gas indications for the sake of the cause economical exploration of the natural gas, but the 
inland science did not recognise this opportunity. In search of a cause (detailed in a previous paper: WANEK 
F., [1999]), we will to show the degree of the underestimate from the contemporary research of the indica-
tions function and the economical importance of the superficial gas exhalations – with few exceptions. Some 
of them were: Oktáv HANGAI (he recognized only the economic value of the gas), Otto PHLEPS (Saxon from 
Transylvania) and Conrad OEBEKE and Max BLANCKENHORN (geologists from Germany), who proved with 
reasonable geological arguments – presented in a few article – the hydrocarbon-perspective of the Basin too. 
At the turn of the 19th –20th century the gas exploration met his equal in a person of Wilhelm PAUL (tradesman 
from Braşov), but the licensed (1905) also government sponsored boring was left over, consequently, the K-
salt prospecting boring (No. 2) from Sărmăşel has anticipate (by means of gas eruption from November 1908) 
the (re)discovery of the natural gas from Transylvania, which finally led to its industrial usage.   

 

REZUMAT 
Într-o lucrare anterioară am prezentat istoria descoperirii (1671) şi cunoaşterii gazului natural din 

Bazinul Transilvaniei, până la încheirea cercetării efectuate de Ferenc NYULAS, András GERGLYFFI şi György 
MÉSZÁROS din 1808 [WANEK F, 2005], respectiv, importanţa deosebită a raportului întocmit asupra ei, din 
punct de vedere al ştiinţei şi tehnicii universale. În acest raport – datorată iniţiativei lui Ferenc NYULAS – a 
fost propusă prima oară în Lume folosirea gazul natural în industrie. Întroducerea în practică a iniţiativei a 
fost oprită de moartea subită a lui NYULAS. Identificarea gazului şi propunerea folosirii lui industriale şi de uz 
casnic a fost uitată de posteritate (cel puţin în ţară). În lucrarea de faţă urmărim prezentarea istoriei uitării, 
respectiv schiţarea procesului de îmbogăţire a cunoştiinţelor privitoare la semnele de suprafaţă a 
zăcămintelor de gaz metan în literatura de specialitate a ţării. 
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Iscarea febrei de petrol din 1859 în America, respectiv individualizarea geologiei şi instituţionalizarea 
ei a creat o nouă şansă pentru recunoaşterea importanţei semnelor de suprafaţă a gazului metan din 
Transilvania, în scopul identificării rezervelor şi valorificării industriale a lui. Dar lumea ştiinţifică a ţării a 
trecut pe lângă această ocazie, fără să conştientizeze. Căutând cauzele acestuia (problema abordată şi într-o 
altă lucrare anterior publicată [WANEK F., 1999]), am scos în evidenţă faptul, că atât rolul gazului natural ca 
posibil semn de suprafaţă ale rezervelor de ţiţei, cât şi importanţa economică a metanului a fost subestimată 
de cercetătorii vremii – cu puţine excepţii. Între ele se enumără Oktáv HANGAI (cel care a remarcat doar 
importanţa economică) şi Otto PHLEPS, ambii din Transilvania, respectiv Conrad OEBEKE şi Max 
BLANCKENHORN, specialişti din Germania, care cu argumente geologice serioase au fundamentat 
perspectivele de hidrocarburi din Bazinul Transilvaniei. La cumpăna secolelor XIX–XX. s-a prezentat şi un 
întreprinzător pentru explorare–exploatare a gazului, în persoana lui Wilhelm PAUL (industriaş din Braşov). 
Dar prin amânarea începerii sondei de explorare aprobată, şi chiar susţinută financiar de stat, prioitatea 
descoperirii a fost preluată prin întâmplare de forajul de cercetare nr. 2. din Sărmăşel, adâncit pentru săruri 
de potasiu în noiembrie 1908, când acesta a dat de gazul metan, conducând la cea de a treia descoperire a lui 
în Transilvania – de această dată cu întroducere în circuitul economic. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
Egy korábbi dolgozatban megírtuk az Erdélyi-medence földgázelőfordulásainak felfedezését (1671) és 

ismerettörténetét NYULAS Ferenc, GERGELYFFI András és MÉSZÁROS György 1808-ban írt kutatási jelentéséig 
[WANEK F, 2005], illetve ennek a jelentésnek egyetemes tudomány- és technikatörténeti fontosságát. Ebben a 
jelentésben NYULAS Ferencnek tulajdoníthatjuk azt a javaslatot, mellyel a világon elsőnek javasolta a földgázt 
ipari hasznosítását. Javaslatának kivitelezésében hirtelen halála meggátolta, a földgáz azonosítását és javas-
latát a hazai utókor pedig teljesen elfelejtette. Jelen dolgozatunkban ennek a felejtés-történetnek a nyomában 
járunk, illetve, azt tárjuk az olvasó elé, miben, hogyan gazdagodott az erdélyi földgáz felszíni jeleire vonatko-
zó tudás a hazai irodalomban. 

Az 1859-ben, Amerikában kitört petróleumláz, illetve a geológia hazai önállósodása és 
intézményesesdése új esélyt teremtett a meglévő jelek fontosságának felismerése, a földgáz céltudatos gazda-
sági feltárása irányában, de a hazai tudományosság vakon elment e lehetőség mellett. Ennek okait keresve 
(melyet egy másik korábbi dolgozatunkban megpróbáltunk tettenérni: WANEK F., [1999]), arra világítunk rá, 
hogy az erdélyi földgáz kőolaj-jelző értékét és gazdasági fontosságát mennyire alábecsülte a korabeli hazai 
kutatás – kevés kivétellel. Ezek között kiemelkedett HANGAI Oktáv (aki csak fontosságát látta), valamint Otto 
PHLEPS hazai, Conrad OEBEKE és Max BLANCKENHORN németországi szakemberek, akik több, jól megalapo-
zott földtani dolgozatban bizonyították az Erdélyi-medence szénhidrogén-perspektíváit. A XIX–XX. század 
fordulóján vállakozó is akadt a kutatásra, a brassói Wilhelm PAUL (brassói iparos) személyében, de az 1905-
ben engedélyezett, és állami támogatásban részesített kutatófúrás megkezdésének elodázása miatt, a kálisóra 
irányított Kissármás–2. sz. Kutatófúrás 1908 novemberi gázkitörése megelőzte az erdélyi földgáz harmadik 
(immáron iparilag értékesített) felfedezésében. 
 

Korábbi dolgozatunkban [WANEK F., 2005] elmondtuk, hogy NYULASék jelentését1 idehaza nagyon ke-
vesen ismerték, annak gyakorlati javaslatáról, vagyis a földgáz ipari és háztartásbeli használatáról pedig fatáli-
san megfeledkeztek. 

Minden bizonnyal KATONA Mihály (1764–1822) volt az első hazai szerző, akinek halála évében, 1822-
ben kiadott könyvében2 megjelenik a NYULAS–GERGELYFFI–MÉSZÁROS hármas jelentésének híre, művéből 
azonban kiérződik, hogy nem kellő megalapozottságú (még kora szintjén sem) sem a kémia, sem a földtani 
ismeretek területén, így nem volt képes a lényeget továbbítani abból, amit NYULASék asztalra tettek. Aki a 
jelentést részletesebben, pontosabb hivatkozásokkal ismertette, az Peter Joseph STENNER (1814–1870) patikus 

                                                           
1 NYULAS F., GERGELYFFI A., MÉSZÁROS Gy. (1808): Investigationis Phoenomeni flagnantis in M[agno] Principatu Transylvaniae in 

Comitatu Küküllő Territoriaque Possessionis Kis Sáros existentis, [...] – a kéziratot Joseph Franz JAQUIN (1766–1839) három fo-
lyóiratban is közzétette – a nagyobb közérthetőség kedvéért – németre fordítva (1810: Vaterländische Blätter für den 
Österreichischen Kaiserstaat, III/I/VII., Wien; 1811: Gilbert’s Annalen der Physik, 37/1., 1–33, Leipzig; 1813: Medizinische 
Jahrbücher des kaiserl. königl. österreichischen Staates, II/I., 51–56 Wien). Érdemes megfigyelni, hogy az akkori tudományoknak 
megfelelően, minden lehetséges érdekeltséget (fizika, gyógyászat, honismeret) figyelembe véve válogatta meg JAQUIN a közlésre 
kiszemelt folyóiratokat. 

2 KATONA M. [1824]. Forrása a JAQUIN által gondozott szöveg, annál furcsább tehát, hogy a gázt hidrogénnek („viz-szer”) minősítette. 
Igaz, úgy írta, hogy az a szénnel egyesülhet (így, feltételes módban!), akkori szavai szerint ez esetben „szénszeres gyúlós levegőt 
[formál]” (l.: 150 o.). 
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volt [1846].3 Őt viszont szemmel láthatóan csak Bázna-fürdő kiépítése érdekelte, még a maga érdekei szem-
pontjából sem volt képes gyakorlatba ültetni NYULAS Ferenc hasznosítási javaslatát.4 Tehát, mindkét dolgozat 
más szemszögből idézte a jelentés adatait, így a gáz gyakorlati felhasználhatósága kézen-közön elsikkadt. 

 

 
1. ábra 

NYULAS Ferenc, GERGELYFFI András és MÉSZÁROS György jelentése 
a Medizinische Jahrbücher-ben 

Akik igazából ismerték NYULASék jelentését, az a jeles szerzőpáros: Franz HAUER (1822–1899) és 
Guido STACHE (1833–1921), akik lenyűgöző monográfiában [1863]5 foglalták össze mindazt, amit 1863-ig 
ismert a tudomány Erdély földtanáról, felhasználva a mondhatni addigi teljes közzétett irodalmat, a jelentős 
kéziratos jelentéseket, valamint igen gazdag saját megfigyeléseiket, kiegészítve néhány szász kutató közvetlen 
besegítésével. Irodalmi felsorolásukban a 316-os számmal jegyezték NYULAS Ferenc, GERGELYFFI András és 
MÉSZÁROS György jelentését [1811], sajnos, a közzétevő JAQUIN lovag neve alatt.6 A szövegben, bár kiemel-
kedő jelentőségűnek mondták a megnevezett három bizottsági tag jelentését, de Bázna (Bazna, Baassen) és 
Kissáros (recte: Magyarsáros, Deleni, Kleinfarken) környékének jellemzésénél inkább Paul PARTSCH (1791–
1856) 1827-ben írt kéziratára hivatkoztak [HAUER, F., STACHE, G., 1863: 592–596 o.]. Az idézett részek mind 
a gázfeltörés földtani és topográfiai adataira vonatkoznak, a földgáz javasolt felhasználásáról nem esik itt se 
szó. (Gyakorlatilag, Erdélyben, NYULAS Ferenc és társai jelentését követően, a XIX. század folyamán, a föld-
gáz felhasználásának gondolata még helyileg sem merült fel újra.7 Csak kuriózumként égettek Bázna-fürdőn az 
egyik forrás fölött befogott földgázzal táplált örökmécsest – a XX. század közepéig!). 

                                                           
3 A szerző németes pontossággal idézte azt, ami érdekkörébe tartozott (tagja volt a Bázna-fürdő Részvénytársaságnak), így művéből 

részletesen értesülhetünk a levélváltásokról, tartományi főorvosi véleményezésekről, melyek végül a fürdő kiépítéséhez vezettek, 
de amikor felmerült a fürdővíz melegítésének gondolata, teljességgel megfeledkezett NYULAS Ferenc javaslatáról, t. i., hogy az a 
gáz égetésével megoldható – l.: WANEK F. [2005]: 39 o., 72. lábjegyzet. 

4 L.: az előző (4) lábj. Amit Joseph STENNER 1846-ban elmulasztott, vagyis, hogy a földgázt legalább a fürdővíz melegítésére használ-
ják, azt senki nem pótolta a kissármási gázrobbanás országos döbbenetéig. (EISENMENGER R. [1909]: 6 o. lábj.). Csak miután 
1912–1914 között már négy szonda termelte a földgázt Bázna területén, napi 5 000–50 000 m2 gázmennyiséggel, amikor már 
Medgyes gyenge ipara, világítása és lakásfűtése gázzal működött (*** [1931]), akkor határozták el Bázna-fürdő gázzal való fűté-
sének és világításának megvalósítását. (L.: AMBROSI, M. sen. [1914]: 343 o.). 

5 Ion Alexandru MAXIM (1902–1968), a kolozsvári román Tudományegyetem jeles őslénytan professzora, a mű megjelenésének 100 
éves évfordulóján teljes elismeréssel írt róla egy több mint 10 oldalas méltatásban [MAXIM, I. Al., 1964]. HAUER és STACHE művét 
határkőnek nevezte Erdély földtani megismerésében, mely egységében, összefüggésében volt képes a medence fejlődését láttatni. 
Megfogalmazta, hogy hasonló monográfia Erdélyről azóta sem készült. Ehhez csak annyit tehetünk: sajnos, mind a mai napig. 

6 HAUER, F., STACHE, G. [1863]: 25 o. így szerepel: „(313) K i s - S á r o s 1811. J a q u i n, Der Zugo bei, in Siebenbürgen, und 
dessen ewiges Feuer: G i l b e r t, Annalen der Physik S. 1”. Ezért van az, hogy azok, akik utóbb innen vették adataikat, de nem 
mentek el a kútfőig, JAQUINt tették főszereplőnek, sőt azt írták, hogy e jeles kémikus Erdélyben járt (!). 

7 Csak néhány halvány javaslat és példákra való utalás kivételét ismerjük, pl.: A. K. [1841]. Elevenen kitapintható, hogy a magát csak 
kezdőbetűkkel azonosító szerző nem ismerte NYULASék jelentését, illetve a felhasználására szóló javaslatukat, így – részben – új-
ból felfedezte a spanyolviaszt, amennyiben azzal hozakodott elő, hogy a gáz elvezetve, kisebb város kivilágítására lenne alkalmas. 
Ezen kívül: KNÖPFLER Vilmos (1815–1882) orvos – aki ugyan nem tett javaslatot – 1850 után, de még az amerikai szénhidrogén-



6 Műszaki Szemle • 44 

 
2. ábra 

 Franz Hauer és Guido Stache monográfiájának címlapja 

HANGAY Oktáv (1850–1916) vegyész, kereskedelmi akadémiai tanár, egykoron KOCH Antal tanítványa 
a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az, aki egy másik folyóiratban közölt változatra hivatkozott 
az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület Értesítőjében, 1893-ban.8 

POSEWITZ Tivadar (1851–1917) a XX. század elején – amúgy lenyűgöző irodalmi háttérrel – megírt 
összegzésében a magyarországi szénhidrogénekre vonatkozóan, nagyon elnagyoltan írt az 1808-as kutatások-
ról, szerzőit sem említve, csak HAUER és STACHE művére hivatkozva [POSEWITZ T., 1906].9 

Kerek száz évvel a NYULAS Ferenc, GERGELYFFI András és MÉSZÁROS György jelentésének megírása 
után (az égvilágon senkinek nem jutott eszébe akkor az évforduló), BÖCKH János (1840–1909), a Magyar 
Királyi Földtani Intézet igazgatója egy újabb összegzését adta ki a magyarországi szénhidrogén-kutatásoknak. 
Lábjegyzetben nagyon pontosan közölte a jelentés 1811-es kiadásának könyvészeti adatait, de szövegéből 
ítélve, azt el nem olvasta [BÖCKH J., 1908].10 
                                                                                                                                                                                                   

láz kibontakozása előtt –, két művében: [1856: 219 o.; 1858: 70 o.] is azzal példázódott, hogy a magyarsárosi gázömlésekkel azo-
nos földgázzal Észak-Amerikában kis városok világítását oldották meg. 

Az amerikai szénhidrogén-láz kitörése után valamelyest többen pengették meg a húrt a gázak hasznosítását illetően: ASCHER, 
F. [1887: 203 o.] hiányolta a Magyarsároson feltörő földgáz gyakorlati hasznosítását. HANGAY O. [1893: 132 o.] azzal példázódott, 
hogy „Fredonia [Amerikai E. Á.] városi tanácsa már 1821-ben csövekbe vezetve [...] 6000 köbláb gázvilágítási szükségletét telje-
sen fedezte és négy város Argyle, Petrrolea, Fairview s Kans-City [sic!] 800 gázlángot, 50 gőzkazánt s temérdek gázfűtésre beren-
dezett házi tűzhelyt táplál földgázzal. De legbámulatosabb Pitsbourg e tekintetben! A földi gázt ide Murraysvilleből vezetik a tár-
sulatok s Pitsbourg összes vaskohói, hatvan üveggyára és számos technikai telepe, valamint roppant sok háztartása azóta nem kő-
szenet, hanem földi gázt fogyaszt oly mennyiségben, hogy a kiadott hívatalos statisztika 4 millió dollára becsüli a kőszén egyenér-
tékét, mit a gáz kiszorít.” Vagyis, így látta a helyzetet az, (aki talán egyedül a kortársai közül Erdélyben) ismerte NYULAS Ferenc 
javaslatát. Mi pedig a történelmi távlatból így láthatjuk, mit veszített Erdély és a Kárpát-medence azzal, hogy NYULAS fatális halá-
lával ötletének nem volt követője. 

8 HANGAY O. [1893]: 131 o.: „[...] Nyulassy [sic!] Ferencz, Gergelyfi András udvarhelyi fizikus és Mészáros György [...] az akkori 
viszonyokhoz mért szakjelentése, a »Medizinische Jahrbücher[«] 1813. 11. kötetében olvasható.” 

9 Jellemző az adott korra már maga a cím megfogalmazása, hisz a földgázt semmibe vették akkor. A majdnem 250 oldalas monográfi-
ában alig több mint egy oldalt (375–376 o.) szentelt a szerző az Erdélyi-medence földgázömléseinek, azt is inkább úgy tárgyalva, 
mint a kőolaj előfordulásának egy lehetséges felszíni jelét. 

10 Itt is a kor szemlélete tükrében fogalmazódott meg a cím – ügyet sem vetve a gáznemű szénhidrogénekre. A 376 o. 1. lábjegyzet-
ének irodalmi felsorolásában „FREIHERR v. JAQUIN” szerzői neve alatt [!] idézte NYULAS és társai jelentését, pontos címmel, oldal-
számmal, tehát nem gépiesen vette át az adatot Fr. HAUER és G. STACHE [1863] művéből. Érdemes idézni amit erről a 375–376 ol-
dalon írt (az erdélyi földgáznak szentelt összesen egy oldalából [könyvészettel együtt]): „ a kisküküllő-megyei  B á z n a  és  
M a g y a r s á r o s  vidékéről már szintén régóta ismeretesek szénhydrogén (CH4) tehát gyulékony gázok kiömlései a sósvizek kí-
séretében, melyekkel még 1808-ban JAQUIN, később P. PARTSCH és mások foglalkoztak, a mint azután az 1885-ben [sic!] megje-
lent munkájukban F. v. HAUER és dr. G. STACHE is szóltak e tárgyról.” Ennyit írt, amihez lábjegyzetben – egészen jól válogatva – 
hét, a tárggyal foglalkozó mű könyvészeti adatait sorolta fel. 
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Hát ennyien és ennyit tudtak (vagy inkább nem tudtak) hazájukban a szakemberek közel száz év lefor-
gása alatt arról a rendkívüli jelentésről, melyet az idézett szezőhármas az asztalra tett egy hónapos kutatásaik 
végeredményeképpen (utólag háromszor, három neves folyóiratban kiadva), melyben a világon először ők 
tettek javaslatot a földgáz ipari felhasználására! Később, a következő száz évben (XX. század) sem többen, de 
többet sem. 

Most lássuk, mennyivel bővültek az ismeretek e földgázra vonatkozólag a tárgyalt időszakban? 
A telepek szabad szénhidrogén-gázai (Erdélyben ez vegytisztaságú metán) sokhelyt feláramolhatnak a 

föld mélyéből, de azok az emberi szemnek nem tűnnek fel, csak akkor, ha vízzel együtt kerülnek a felszínre. 
Ez a víz azonban majd mindig sós, mivel a szervesanyagok szénhidrogénné érésének alapvető feltétele a NaCl 
jelenléte. A só (vagy sósvíz)–szénhidrogén-források–iszapvulkánok hármas együttes előfordulását szénhidro-
gén-triádként emlegetik a szakirodalomban.11 Következésképpen, sós ásványvízforrásokhoz kötődik a legtöbb 
ismert ilyen gázömlés az Erdélyi-medencében (is).12 

Korábban már megírtuk, hogy az első ismert előfordulás Bázna határából való, s megírtuk annak kuta-
tástörténetét 1808-ig. Lássuk, mennyiben bővültek a következő száz évben ezek az ismeretek?  

NYULASék után, elsőnek BÉLTEKI Sámuel debreceni orvos írt újból a báznai forrásokról 1818-ban megje-
lent könyvében, de – elkezdődött az amnézia időszaka – az azokkal feltörő gázokról egy szót sem szólt [BÉLTEKI 
S., 1818].13 PATAKI Sámuel [III] (1765–1824) Erdély akkori főorvosa, két év múlva, az erdélyi borvizekről kiadott 
könyvében írt a gázról, sőt, azt szénhidrogénnek („hydrogenum carbonatum”) nevezte, ám NYULASékról semmit 
nem írt [PATAKI S., 1820].14 

Johann Christian POGGENDORF (1796–1877) berlini fizikus, amikor évkönyvében 1826-ban közreadta 
Johann Nepomuk BREMER nagybányai gyógyszerész írását az Aknaszlatina (Szolotvina – Máramaros, ma 
Ukrajna) egyik sóbányájában fellépő metángázról, lábjegyzetben – helyesen – azt a Magyarsáros határában 
(Zúgó) feltörő gázhoz hasonlította: NYULASék nyomán, akiknek jelentéséről korábban folyóirata már közölt 
hírt! [BREMER, J. N., 1826] 15 

Nem térhetünk ki minden, Bázna ásványvizeivel foglalkozó cikkre, könyvre, tanulmányra (a tárgyalt 
időszakból a 80-at megközelítő, nyomtatásban megjelent írásműről tudunk). Általában kevés újat mondanak 
szempontunkból, kivéve az 1855-ben, Ferdinand SCHUR (1799–1878) botanikus által közzétett, de Friedrich 
FOLBERTH (1833–1895) medgyesi patikus által végzett első pontos hazai vegyelemzését [1855] a Báznán 
feltörő földgáznak. Egységesen megállapítható, hogy a fentebb már említett művek szerzőin túl senki nem 
tudott a NYULAS-féle jelentésről.16 

Ez az előfordulás az egyik legidézettebb érv volt azok számára, akik a medencebeli földgázjeleket a 
XIX–XX. századforduló körül gazdaságilag jelentős szénhidrogén-telepek felszíni jeleiként ítélték meg, mint 
Otto PHLEPS [ERNST, A., 1898; PHLEPS, O. 1901; 1906], Conrad OEBEKE, Max BLANCKENHORN [1901]. De 
erről még szólni fogunk. 

A második ismert földgáz-feltörés a Magyarsáros határában lévő Zúgó, melyet Ferdinand SCHUR 
[1855] állítása szerint, a XVIII–XIX. század fordulója körül (tehát nem sokkal MÉSZÁROS György első 
ottjárta előtt) – akárcsak Bázna égő forrásait – a pásztorok fedeztek fel. Ez egyike a száraz gázforrásoknak, de 
itt is enyhén sós, mocsaras a hely. Bár itt nincs sósforrás, vagy fürdőhely, irodalma mégis gazdag. A tárgyalt 

                                                           
11 A szénhidrogén-kutatásban azért lényeges a „triád”: só (vagy sós víz)+iszapvulkánok+szénhidrogének együttes megjelenése, mert 

ezek genetikai összefüggésben vannak, s a szénhidrogén-telepek igen fontos felszíni jelei. L. pl.: SONNENFELD, P. [1987]. Ez nem 
új találmány, hisz ezt a földtudományok művelői a XVIII. század elejétől tudták és számtalanszor megfogalmazták, l.: WANEK F. 
[1999]: 51 o. 

12 A Keleti-Kárpátok vonulatában is sokszor az ásványvízforrások révén szerzett a tudomány információkat arról, hogy a mélyben 
szénhidrogén-telepek lehetségesek. Ezt korábban részletesen taglaltuk [WANEK F., 1999] (néhány adat a medence területére is vo-
natkozik), további elméleti és ismerettörténeti adatokkal a triádra nézve.  

13 Az 54 o.: Aqua Felsö Bajomensis. 
14 A 62–65 o.: Thermae frigidae in territorio pagi Felső-Bajom scaturientes. Az magától érthetődő, hogy a gáz természetével tisztában 

volt, hisz 1814 táján JAQUINnal levelezésben állt, épp NYULASék jelentésével kapcsolatban. 
15 A 132–133 o., lábjegyzet (P.) [POGGENDORF] szignóval. Lám, itthol nem ismerték, Berlinben ellenben hivatkoztak az erdélyi föld-

gázra; Aknaszlatinán meg világítottak a metánnal. 
16 Három példát ragadunk ki: Daniel GRÄSER, a Bázna-fürdő Részvénytársaság igazgatója ismerte Valentin Frank von FRANCKENSTEIN 

versét is (l.: WANEK F. [2005: 28–29 o.]), sőt PATAKI Sámuel leveleit is, de NYULAS Ferenc nevét ünnepi beszéde történelmi átte-
kintésében nem említette: [GRÄSER, D., 1843]. A másik példa a nagydisznódi patikus, Johann Friedrich BINDER (még lesz róla szó) 
egy írása [J. Fr. B., 1845], melyben ő is jelentős irodalmi tájékozottságról tett tanúbizonyságot, de abban NYULAS Ferenc neve és 
érdemei nem merülnek fel. A legjellemzőbb KŐVÁRI László (1819–1907) esete, akit ma is egy kiválóan dokumentált szakember-
ként tisztel az erdélyi magyar kultúra. Egyik sokat idézett művében [1853], Báznáról értekezvén, hivatkozott Georg WETTE (1673, 
1674 [VOLLGNAD, D. H., 1688]), Andreas CASPARI [1791] műveire, sőt még Valentin Frank von FRANCKENSTEIN (1677 [HAJEK, 
E., 1923]) versét is emlegette, ám NYULASék jelentését [l.: jelen írás, 1. lábjegyzet] nem. Hogy azt valóban nem ismerte, világosan 
kitetszik abból, hogy amikor a Magyarsáros határában lévő Zúgóról írt (Kis-Sáros gyulékony forrása), úgy tudta, hogy „felette még 
csak gr. Haller Ignácz közlé észrevételeit” (L.: HALLER I. [1839] – melyben a szerző saját terepi ismereteire hivatkozik). 
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száz év alatt ismereteink szerint, több mint 40 könyvészeti adata van. Ezek közül néhányat kiemelnénk: Paul 
PARTSCH ottjártakor (1820-as években) úgy látta, hogy az itteni gázfeláramlás összehasonlíthatatlanul szegé-
nyesebb, mint ami Báznán érzékelhető. Franz HAUER és Guido STACHE ki is fejezte csodálkozását, amiért 
NYULAS Ferenc, GERGELYFFI András és MÉSZÁROS György Magyarsárost helyezte előtérbe [HAUER, Fr., 
STACHE, G., 1863: 594–595 o.]. Pedig ez nem jelent egyebet, mint a feláramlás időszakos intenzitás-
változásait, hiszen a későbbi irodalomban fellelhető elképzelések sem épülhettek gyenge szivárgásra 
[KNÖPFLER, W., 1856: 219 o.; KNÖPFLER, D. W., 1858: 70 o.; HANGAI O., 1893: 132–133 o.]. 

1875-ben – nyilván, az amerikai petróleumláz hatása alatt – egy érdekes újsághír jelent meg: „Erdély-
ben, Kis Sáros község határában petroleumforrást fedeztek föl. Nevezetes, hogy a nép »égő föld« néven is-
merte e helyet, s a felvillanó lángoknál kukoriczát sütött.” [***, 1875]. Ezt TÓTH Mike (1838–1932) kalocsai 
tanár híres ásványleltárába is bevette [TÓTH M. 1882: 568 o.]. Franz ASCHER akkortájt Grazban, majd Sósme-
zőn bányaigazgató egy későbbi írásából tisztázhattuk, miről is volt szó: a Zúgótól kb. 120 m-re D-re egy göd-
röt ástak, melyben a talajvíz szintjén bitumenes agyagot értek el, de – éppen a víz miatt – tovább nem ástak 
[ASCHER, F., 1887: 203 o.]. 

Ernst SEGLER rámutatott, hogy az itteni gázfeltörés egy – a felszínen nyomon követhető – törésvonal-
hoz köthető [SEGLER, E., 1889]. 

Végül, nem álljuk meg, hogy ne idézzünk a már említett HANGAY Oktáv cikkéből, mely 
Magyarsárosról íródott: „A vizsgálatok eddig felületesek voltak s próbafúrások a vidéken sehol se történtek. 
Csupán gyarló öt ölnyi mély akna-próbák tanúskodnak néhány hamar meggazdagodni akaró úriember értel-
metlen kutatásáról [...]. / [...] jól szerkesztett fúrógép adna döntő választ arra, vajjon az erdélyi örök tűz szín-
helyén lesz-e zörgő gyártelep s Ormuzd17 szelleméből kelt kéményfüst. Azért előre mérnökök s vállalkozók! 
Nekünk a közeljövőben, úgy hisszük, nem a fürdő cégtáblája, hanem íly felírat fog meglepetést szerezni: 
»Küküllővidéki naftatársaság«.” – Hát ez az első, valóban az Erdélyi-medence földgáztartalékainak mértéké-
hez méltóan megfogalmazott jövőkép [HANGAY O., 1893: 132–133 o.]. 

Az Erdélyi-medence keleti peremén, a Keleti-Kárpátok vulkáni vonulata mofettás övéhez is kötődő, 
mint Szombatfalva, vagy Szejke-fürdő, Székelyudvarhely és Korond határában lévő metángázas ásványvíz-
források ismerettörténetét 1908-ig, egy korábbi dolgozatban [WANEK F., 1999] már megírtuk. Ezekkel azon-
ban nem merült ki a medence területén, az 1808-as évet megelőzően ismert földgázas ásványvízforrások listá-
ja, bár egyes esetek nyomtatott dolgozatbani közzététele már 1908 utánra esik. 

1846-ban egy Joseph STENNER vezette bizottság szállt ki a Nagybaromlak (Valea Viilor, Wurmloch) 
és Szászivánfalva (Ighişu Nou, Eibesdorf) között lévő Schemmerwald nevű erdőben jelzett csodaforrás ki-
vizsgálására. Megállapították, hogy ez egy földgázzal feltörő forrás [X–Y, 1846].18 Erre a forrásra Friedrich 
FOLBERT is felhívta a figyelmet [BART, H., 1985: 157 o.]. 

BÁNYAI János [1932] írta a következőt: „1900-ban, amikor [Székelykeresztúron, Gyárfás Pál telkén] a 
hátsó gazdasági udvar szükségletére ezen a sáros iszaptól fortyogó helyen egy sós vizet adó kútat csináltak, 
azt az érdekes tüneményt figyelték meg, hogy [...] itt a földgáztól állandóan bugyborékoltatott víz egészen a 
földfelszínig emelkedik fel.”19 

Szászbogácsról (Băgaciu, Bogeschdorf) 1898 óta tud a szakirodalom földgázzal feltörő sósforrásokról 
[ERNST, A., 1898: 12 o.; OEBEKE, C., BLANCKENHORN, M., 1901: 22, 25 o.]. Otto PHLEPS [1901: 10 o.] ezek 
előfordulási területét Vámosgálfalváig (alias: Szőkefalva, Găneşti, Gallendorf) igazolta.20 

Ahol a földgáz 1908. novemberében kálisó után kutató fúrásból elemi erővel feltört, Kissármáson 
(Sărmăşel) is ismert volt már a Bánffy-fürdő metángázas sósvize. Igaz, arról csak későbben vallott PAPP Kár-
oly [1911], de akkor erősen bizonyítgatva, hogy épp a gázömlések miatt kötötte az ebet a karóhoz, hogy a 
második fúrást itt, a Bolygó-réten mélyítsék.21 

Amint mondottuk, a triád egyik alapvető eleme a só, vagy a sós víz (ez az a bizonyos telepvíz).22 Lássuk 
hát mit tudott a XIX. század tudománya a sóról Erdélyben? 

                                                           
17 Perzsa jó szellem, az igazság bajnoka. 
18 A jelentés összefüggésbe hozta az itteni gázömlést a Bázna és Magyarsáros határában feltörőkkel! Csakhogy szerzői – minden bi-

zonnyal a sújtólégre gondolva – ennek eredetét egy lehetséges, nagyméretű széntelephez kötötték. 
19 Ez is jellemző a tárgyalt kor szemléletére. Arra, hogy egy kútból állandóan ömlik a földgáz, fel sem figyeltek, a tény jóval később 

jelentkezett a szakirodalomban; bezzeg, amikor Sárkányon (Şercaia, Schirkanyen) egy pöcegödör ásásakor néhány veder kőolaj 
került felszínre, a Magyar Királyi Földtani Intézet azonnal a helyszínre küldte egyik munkatársát. L.: MATYASOVSZKY J. [1882]. 

20 Úgy tűnik, MARSIGLI [1726] térképén – l.: WANEK F. [2006: 3. ábra] – nem véletlenül jelent meg e falu neve, a jeles bolognai tudós 
már akkor felfigyelhetett arra, hogy itt is vannak a báznaihoz hasonló, földgázas sósforrások. 

21 Érdekes, hogy az itteni, ma is feltűnően erős gázfeltörést a korábbi irodalomban nem jelezték (SZAKÁTS S. [1830]; KŐVÁRI L. [1853: 
214–215 o.]). 

22 Utólag azt is megfogalmazták, hogy a báznai gyógyvíz sem egyéb, mint a gázt kísérő telepvíz l.: CIUPAGEA, D., PAUCĂ, M., ICHIM, 
Tr. [1970: 213 o.] 
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Az Erdélyi-medence sóelőfordulásainak irodalma már a XIX. században hatalmasnak mondható, hiszen 
Johann Ehrenreich FICHTEL (1732–1795) műve [1780], és az azt követő szerzőké, kimerítően tájékoztathatta a 
szakembereket [CZEKELIUS, D., 1854; BIELZ, A. E., 1854; MOSEL A., 1873; BERNÁTH J., 1880; FISCHER S., 
1887; BÖCKH J., GESELL S., 1898; stb.]. Mitöbb, a sóval együtt előforduló szénhidrogénnyomok majd minden 
szerző leírásában megtalálhatók. A továbbiakban külön kiemeljük azokat, melyek a földgázak sótömzsökhöz 
kötődő előfordulásaira utalnak. 

A tordai (Turda, Thorenburg) sóbányából 1858-ban tudósított bányalégrobbanásról az Österreichische 
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen című folyóirat [***, 1858]. Ezt Joseph Otto BUSCHMAN [1906: 354 o., 
2. lábjegyzet] is átvette.23 De nem csak innen, hanem Désakna (Ocna Dejului, Salzgrube), Marosújvár (Ocna 
Mureşului, Miereschhall), Vízakna (Ocna Sibiului, Salzburg) és Parajd (Praid) sóbányáiban is észleltek ki-
sebb-nagyobb gázkitöréseket [ZINCKEN, C. F., 1890: 54 o.]. Önmagában ez a leltár jelzésértékű kellett volna, 
hogy legyen a korabeli erdélyi szénhidrogén-kutató geológus- és vállalkozói társadalom számára. 

Ami az iszapvulkánok ismeretét illeti, azokat ha nem is a tudomány, de a nép mindenképpen számon 
tartotta, hiszen állataik számára veszélyt jelentett. Székelyföldön ezeket semlyéneknek nevezték. SZABÓ T. 
Attila (1906–1987) szótörténeti tárában leltünk a következő bejegyzésre e szót illetően: „1610: az Orbán János 
kertj felöleöTh olj Semleny Sar fokadoth hogy Nem birhatthiak ki mia” [SZABÓ T. A., 2002: 732 o.].24 

Az iszapvulkánok első tudós említése Johann Friedrich BINDER (1801–1859) nevéhez kötődik, aki Rüsz 
(Ruşi, Reussen) melletti iszapvulkánokról írt, még 1844-ben [415 o.]. Mivel Erdélyben akkoriban ezek voltak 
a leglátványosabbak, egyúttal a szebeni szász tudományosság központjához (Nagyszeben) közel estek, hama-
rosan kötetnyire bővült az itteni iszapvulkánokra vonatkozó irodalom [említik még Ladamos (Loamneş, 
Ladmesch, Ladendorf) szomszédos falu nevéhez kötve is].25 

 
3. ábra 

Eduard Albert BIELZ (1827–1898) 

 

Ezeket látogatta meg Michael (1787–1866) és Eduard 
Albert BIELZ (1827–1898) 1851-ben, akik az egyik iszapvulkán 
esetében kénhidrogén feltörését állapították meg.26 Carl Justus 
ANDRÄ (1816–1885), halléi tudós27 azonban cáfolta, hogy az 
itteni iszapvulkánok gázt is kibocsátanának.28  Joeph FILTSCH 
(1782–1860) 1882-ben meghatározta az itteni iszapvulkánok 
vizének összetételét (a gázokról nem szólt), melyben szerves-
anyag-nyomokat azonosított.29 Martin SCHUSTER (1840–19??) 
az egész korábbi irodalmat értékelve, saját észleleteit is közölte 
az általa öt azonosított iszapvulkánról. Lényeges, hogy a koráb-
ban ismertek működésükben, az elmúlt 30 év alatt jelentős vál-
tozás állt be. Ő tagadta azonban, hogy azok paroxisztikus jel-
leggel bírnának, valamint, hogy valódi iszapvulkánok lennének, 
mivel gázfeltörést nem észlelt [SCHUSTER, M., 1882]. Ez befo-
lyásolta a későbbi szerzőket, akik aztán ezeket nem sorolták az 
Erdélyi-medence földgáztartalékainak felszíni jelei közé.30 
 

Daniel CZEKELIUS (1806–1871) Magyarsáros határában is jelzett iszapvulkánokat [1854: 54 o.]. 
MOSEL Antal [1873: 14 o.] megerősítette, jelezve, hogy szó sincs arról, hogy a Zúgó gázömlését tekintették 
volna iszapvulkánnak. 

                                                           
23 A 800 m hosszú táró munkálatainál egy sújtólég-robbanás történt, a gyúlékony gáz előjövetele egy 40 m-es szakaszon volt érezhető. 
24 Forrása: Udvarhelyszék törvénykezési jegyző-könyvei. 50 – a Kolozsvári Állami Levéltárban. Helyismeretünk alapján, ez a legna-

gyobb valószínűséggel Kobátfalvára vonatkozhat. A szöveg mai olvasata: ORBÁN János kertje fölött olyan semlyén (iszapvulkán) 
fakadt fel, hogy már nem bírnak vele. 

25 Például: Daniel CZEKELIUS [1854], vagy MOSEL Antal [1873] és Joseph Otto BUSCHMAN [1906: 342 o.], (ez utóbbi csak részben, 
mert külön szól a rüszi iszapvulkánokról is). 

26 Ők akkor eredményeiket nyomtatásban nem közölték, csak a szász Természettudományi Társulat felolvasóülésén ismertették, de 
adataikat közzétette Carl UNFERRICHT (1809–1883) [1851: 602 o.] Ez utóbbi szerző is három iszapvulkán-halmot azonosított, me-
lyeket német pontossággal, méreteiben is jellemzett. Ő, BIELZékkel szemben, egy másik iszapvulkán esetében figyelt meg gázki-
bocsátást, de annak mibenlétét nem határozta meg.  

27 Járt Erdélyben és a Bánságban, számos tanulmányt közölt e területek föld- és őslénytanáról. Később KOCH Antal oktatója is volt. 
Róla l.: GIVULESCU, R. [1992]. A rüszi iszapvulkánoknál 1851. július 29-én fordult meg. 

28 ANDRÄ, C. [1853] hat iszapvulkánt azonosított. Később az iszapvulkánok kérdésére (is) még részletesen visszatért: ANDRÄ, C. J. 
[1853a]. Az ő adatait vették át HAUER, Fr. és STACHE, G. [1963: 577 o.] 

29 FILTSCH, J. [1882] Cikkét SZTERÉNYI Húgó ismertette a korabeli magyar szakirodalom számára: DR. SZT. [1883a]. 
30 Így: ERNST, A. [1898], OEBEKE, C., BLANCKENHORN, M. [1901], PHLEPS, O. [1901], [1904], [1906]. 
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BÁNYAI János (1886–1971) Victor von GRESSING patikus írását (1855) említette, aki Székelyzsombor-
ról (Jimbor) írt le iszapvulkánt [1932: 14 o.].31 ORBÁN Balázs (1830–1890) Fiatfalváról (Filiaş) jegyezte fel, 
hogy „a Sukoró völgyében egy ingoványos, Fejérszéknek nevezett terület van, melyből hamuszines fejér viz 
foly le...” [1868: 26 o.].32 Szintén ő említett egy „hihetőleg naphtát [=kőolajat] tartalmazó” zavarosodó vizű 
gyógyforrást Homoródkarácsonyfalva (Crăciunel, Krötschendorf) határában, melyről BÁNYAI János [1932: 
11 o.] mutatta ki, hogy az egy, a földgázzal összefüggő iszapforrás. 

1882-ben, a már említett Eduard A. BIELZ, egy újsághír nyomán elindulva, a Nagyszeben (Sibiu, 
Hermannstadt) melletti erdőben (Jungerwald) három iszapvulkánt írt le, melyből gáz áramlott (véleménye 
szerint: vagy szén-dioxid, vagy szénhidrogén-gáz).33 Már korábban, de abban az évben, egy összegző dolgo-
zatban foglalkozott Erdély ásványvizeivel és fürdőhelyeivel, melyben külön fejezetekben tárgyalta a gáz- és 
kőolaj-forrásokat, valamint az iszapforrásokat és -vulkánokat. Ebben a Rüsz melletti iszapvulkánokon kívül 
Szászcsanád (Cenade, Scholten), Segesd (Şaeş, Schaas) és Apold (Apold, Trappold) határából említett hason-
lókat [BIELZ, E. A., 1882a]. 

Ezt a listát toldotta meg a KOCH Antal tanítvány: Otto PHLEPS (minden valószínűség szerint az ő sze-
mélyét takarja az Albert ERNST név is), Szászbogács (Băgaciu, Bogeschdorf), Nagyekmező (Târnava, 
Grossprobsdorf) és Kiskapus (Copşa Mică, Kleinkopisch) határában előforduló iszapvulkánok jegyzékével, 
melyeket Conrad OEBEKE (1853–1932) és Max BLANCKENHORN (1861–1947) is átvettek [ERNST, A., 1897: 
4, 12 o.; OEBEKE, C., BLANCKENHORN, M., 1901: 22–25 o.; PHLEPS, O., 1901: 5–6 és 1–3 o.; PHLEPS, O., 
1906: 10–12 o.]. 

Természetesen, korább ismert előfordulásokat idéztek a kutatók a földgáz 1908-as, kissármási újrafelfe-
dezését követően is, mint SZÁDECZKY Gyula (1860–1935) Mezőpagocsán (Pogăceaua) [1911: 909 o.], PAPP 
Károly (1873–1963) Mezőszentmihályon (Sânmihaiu de Câmpie) [1940: 114 o.], vagy BÁNYAI János több 
Udvarhely széki településen [1932]. 

A szénhidrogén-telepek kialakulásának (a kémiai érés fizikai feltételein túl – melyekkel azonban ekkor 
a tudomány még nem volt tisztában) van még egy alapvető feltétele: szerkezeti, vagy litológiai csapdák léte, 
melyek a felfele áramló szénhidrogéneket telepbe tömörítik. Nos, ezzel kapcsolatban is a korszak végére – 
annak ellenére, hogy KOCH Antal (1843–1927) monográfiája [1900] szerkezeti kérdésekkel nem foglalkozott 
– TELEGDI ROTH Lajos (1841–1928) (éppen Nagysármással kapcsolatban) megfogalmazta, hogy ez a feltétel-
rendszer is adva van.34 Otto PHLEPS [1901: 10–14 o.] pedig kimutatta néhány lehetséges – később bizonyított 
– gázmező antiklinálisát Medgyes (Mediaş, Mediasch) és Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc, Odorhellen) 
környékén. 

Természetesen, a folyékony szénhidrogéneket is kísérik földgáz-emanációk. Ezzel tisztában volt rég a 
tudomány. Az Erdélyi-medencében mégis elsiklott a szénhidrogén-kutatás a földgázkitörések mellett. 

Elmerenghet azon az ember, hogy akik megszólaltak szénhidrogén-ügyben a XIX. század első felében, 
Erdélyben, de az egész birodalomban, jobbára orvosok voltak. Ne csodálkozzunk ezen, hisz a korabeli egysé-
ges európai felfogás szerint – a reneszánsz hagyatékaként – az egyetemes ismeretekre való törekvés volt az 
eszmény. Csak a XVIII–XIX. század fordulója körül kezdődött meg a természet- és humántudományok szét-
válása, de az enciklopédizmusra való törekvés tovább élt [SPIELMANN J., 1970: 116 o.]. Ezt tükrözte a kor 
egyetemi oktatása is. Teljesen újszerű volt például még az is, hogy amikor Kolozsváron 1872-ben megalakult 
Erdély modern egyeteme, abban, mint önálló kar indult a természettudományi [GAÁL Gy., 2002: 58 o.; 
WANEK F., 2006a]. Igaz, ez a differenciálódás Nyugat-Európában hamarabb beindult, mint Magyarországon. 
Nálunk korábban nagyon sok tudós egyben egyházi személy is volt, az egyház pedig akkor még hadilábon állt 
a természettudományokkal [SZŐKEFALVI-NAGY Z., 1958: 534 o.]. 

Sok minden érthetővé válik így abban a folyamatban, amely az Erdélyi-medence földgázkincsének meg-
ismerés-történetét jelentette. Igaz, hogy 1735-ben Selmecbányán III. KÁROLY király rendeletére beindult a bá-
nyatiszt-képzés, ahol 1764-től magas szinten folyt a kémia és ásványtan oktatása [ZSÁMBOKI L., 1983: 47 o.], de 
az akadémia inkább a gyakorlatnak, mintsem a kutatásnak termelt szakembereket, bár a XIX. század második 
felében, a fellendülő földtani kutatás igen sok jeles képviselője a Selmecbányai Akadémián tanult. Az is igaz, 
hogy SZABÓ József (1822–1894) és HANTKEN Miksa (1821–1893) – mindketten Selmecbányán tanultak – a 
                                                           
31 Az eredeti GRESSING-mű nyomára eddig nem akadtunk. 
32 BÁNYAI [1932] is idézi: p. 87. 
33 A. BIELZ [1882] írását magyarul SZTERÉNYI Hugó ismertette. L.: DR. SZT [1883]. 
34 TELEGDI ROTH L. [1907]. Érdemes idézni (287 o.): „Az ezidő szerint Nagysármáson [...] kálisóra folyamatban levő mély fúrás [...] 

eddig is azt az eredményt szolgáltatta, hogy a mélységgel a rétegek mind meredekebben ÉK felé dőlnek. Ha a mostani fúráshelytől 
mintegy 1—2 km-nyire DNy-ra egy másik fúrás esetleg az ellenkező DNy-i dőlést konstatálná, akkor e két fúrás közé esnék az an-
tiklinális vonal, mely vonal mentén vagy a jelenlegi fúrás helyén is, mint az antiklinális É-i szárnyán, a petroleum esetleges megfú-
rása nem volna kizárva.” Az már magától érthető, hogy a földgáz eszébe sem jutott, mert az akkori Magyarország területén csak a 
petróleumot keresték, de azt lázasan. 
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budapesti, majd KOCH Antal munkássága révén a kolozsvári tudományegyetem színvonalas földtanképzést nyúj-
tott [BOGSCH, L., BODA, J., 1987; BUDA, Gy., PAPP, G., WEISZBURG, T. G., 2004; WANEK F., 1999a; WANEK 
F. 2006a], az egyetemi oktatókon túl, az igazi szakembereket az intézményes keret, a Magyar Királyi Földtani 
Intézet termelte ki. Ez jól tettenérhető a szénhidrogén-kutatásban is, hiszen az Intézet megalakulása (1869) 
[DUDICH E., 1994] után, 1880-tól indult be a komolyabb célirányos kutatás [BÖHM F. 1939: 155 o.]. Ezeket 
igazi siker mégsem koronázta. Korábbi írásainkban [WANEK F., 1999: 51–53; WANEK F., 2007: 60 o.] kerestük 
erre a választ. A tőkehiány, a zártkutatmányi spekuláció, a káros tekintélytisztelet és a téves elméleti megközelí-
tésen túl, az erdélyi földgáz esetében külön hangsúlyoznunk kell, hogy a gáznemű szénhidrogéneket csak a 
cseppfolyósok felszíni jeleként kezelték. ARADI Viktor (1883–1937) 1910-ben így nyilatkozott: „ösmeretes tény, 
hogy a petroleumelőfordulás első hírnöke a földgáz. Miután azonban a magyar petroleumkutatók szintén csak, 
mint egy előhírnökét tekintették, nagyobb figyelemre nem méltatták. Pedig hogyha a földgázt tekintetbe vették 
volna, úgy petroleumkutatásunk is előbbre haladt volna” [ARADI V., 1910].35 

Kevesen, de mégis voltak, akik felismerték az Erdélyi-medence földgázkincsének felszíni jeleit, azokat 
(részben) összegyűjtötték, érveltek vele. Róluk az erélyi földgáz kutatás-történetében eddig igen kevés szó 
esett: HANGAI Oktáv (kolozsvári kereskedelmi akadémiai tanár), Ernst ALBERT (róla semmit nem tudni, való-
színű, hogy a következőnek említett kutató álneve) Otto PLEPS (a Nagyszebeni Szász Természettudományi 
Társulat múzeumának őre), Conrad OEBEKE és Max BLANCKENHORN (müncheni geológusok), ez utóbbi ket-
tőt a nagyon előre néző bankár, Carl WOLF (1849–1929) [UNGAR, R. A., NISTOR, N., 1981] hívta meg Er-
délybe, gazdaságföldtani véleményezés végett. (Műveikre már fennebb is, gyakran hivatkoztunk.) Mindannyi-
an arra az egybevágó következtetésre jutottak, hogy az Erdélyi-medencében – legalább azokon a helyeken 
(Bázna, Magyarsáros, Kiskapus, Szejke-fürdő, stb.), ahol gázömlések észlelhetők –, szénhidrogén-telepeknek 
kell lenniük. Conrad OEBEKE és Max BLANCKENHORN mielőtt jelentésüket kinyomtatták volna, megküldték 
azt BÖCKH Jánosnak, a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatójának, aki akkor GESELL Sándorral (1839–
1919), az Intézet geológusával megvizsgáltatta a Bázna környéki gázömléseket. GESELL azokat nem tartotta 
kellő bizonyítékul kőolajtelepek valós jelenléte szempontjából, de nem is tagadta a földgázak esetleges gazda-
sági értékét [OEBEKE, C., BLANCKENHORN, M., 1901: 31 o.]. 

 

 
4. ábra 

 A Földtani Intézet geológusai, akik véleményezték a báznai szénhidrogén-kutatások célszerűségét:  
BÖCKH János, GESELL Sándor, SCHAFARZIK Ferenc 

 
1904-ben BÖCKH János („felsőbb utasításra” – melyet valószínűleg Otto PHELPS időközben megjelent 

dolgozatainak hatására bocsátott ki a földmivelésügyi miniszter) újból vizsgálatot indíttatott, ezúttal 
SCHAFARZIK Ferencet küldte Báznára és Magyarsárosra [BÖCKH J., 1905: 16 o.]. 
                                                           
35 Ez akár önkritikaként is leíródhatott volna, hiszen ő volt az, akit már többször idéztünk (WANEK F. [1999: 52–53 o.]; WANEK F. 

[2007: 61 o.]), azzal a kijelentésével, melyet alig 4 évvel korábban, de a kissármási gázkitörést megelőzően fogalmazott meg: „A 
neogén [metán-] előfordulások nem nyújtanak sok reményt arra nézve, hogy kiaknázásra érdemes petroleummal bírjanak. / A gáz-
áramlások mitsem mondanak. Sokszor tapasztalható oly helyt gázáramlás, hol petroleumnak nyoma sincs, vagy csak nyoma van 
meg.” A.V. [ARADI V.] [1906]. 
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Ekkor már vállalkozó is akadt Wilhelm PAUL (gyáros, a Brassói Ipari Kamara elnöke) személyében, aki 
már korábban is érdeklődött az erdélyi földgáz lehetőségei iránt, hiszen már 1895–96-ban vegyelemeztette a 
Badeni Nagyhercegség kémiai kutatóintézetében a Báznán feltörő gázt [SACHSENHEIM, Fr., EISENMENGER, 
R., 1911: 11–12 o.]. 1905-ben Wilhelm PAUL állami támogatást kért (mivel 1894-től ebben részesítették a 
vállalkozókat [BÖHM F., 1939: 155 o.]), hogy Bázna környékét a szénhidrogének kapcsán megkutassa. Ekkor 
BÖCK János újból SCHAFARZIK Ferencet (1854–1927) kérte fel szakvéleményezésre, pedig ő akkor már nem 
volt az Intézet alkalmazásában [BÖCKH J., 1906: 18–19 o.]. SCHAFARZIK a kérést pozitívan bírálta el, egy 
800–1 000 m-re lehatoló kutatófúrást javasolván.36 Hogy PAUL vállalkozót mi késleltette, azt csak találgatni 
lehet. Talán az, hogy BÖCKH János 1906-ban azt javasolta, hogy a petróleumra való mélyfúrásokat az állam 
végeztesse, megfelelő felkészültségű szakemberekkel, melyekből egy külön osztály kellett volna alakuljon a 
Földtani Intézet keretén belül [BÖHM F., 1939: 155 o.]. Tény, hogy PAUL vállalkozása még 1910-ben is csak 
az előtanulmányoknál tartott [SCHMIDT, C., 1910]. 

 
 

 
5. ábra 

BÖCKH János monográfiájának címlapja 

                                                           
36 Végül a fúrás gondolatát maga BÖCKH János igazgató is, kételyei ellenére, támogatta. (BÖCKH J. [1907]: 27 o.) 
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6. ábra 

POSEWITZ Tivadar monográfiájához  
csatolt térkép erdélyi része 

 
Közben, 1899-től elkezdődött az Erdélyi-medencében a kálisó utáni kutatás [SCHMIDT, C., 1910]. Ez 

akkoriban igen keresett műtrágyagyártási alapanyag volt. Elméleti alapját annak, hogy az a só az Erdélyi-
medence középső részeiben keresendő, legelőször Koch ANTAL fogalmazta meg [KOCH A., 1881: 93–94 o.].37 
Ennek kapcsán került sor 1907-ben a Nagysármás határában kudarcot vallott 1. sz., majd 1908. őszén Kissár-
máson a 2. sz. fúrólyuk elindítására. November 22-én feltört a gáz. Így, a puszta véletlen megelőzte a szászok 
próbálkozását,38 és feljött az erdélyi földgáz csillaga. 

 
 

                                                           
37 Elképzelése nem igazolódott be, mert ez a só nem elzáródó, sekélyv1zi öbölben, hanem mélyv1zi környezetben rakódott le. 
38 Valóban, a puszta véletlen hozta felszínre a gázt [PÁVAI VAJNA F., 1921: 141 o.; CSÍKY G., 1959: 623 o.], nem volt a fúrás indítása-

kor célirányosság erre a természeti erőforrásra (tévedés, hogy a földgáz hasznosítására kezdték volna el azt [CSETRI E., JENEI D. 
1997: 395 o.]). 
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7. ábra 
 A kissármási 2. sz. szonda 2008-ban – az eredeti elzáró szerkezet (a szerző felvétele) 
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