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Bevezetés

A z 1911. október 30-án
megjelent napilapok szen-
zációs hírrel szolgáltak az

olvasóközönségnek. Arról számol-
tak be, hogy a kissármási gázkút
felrobbant [18]. A gáz kitörésének
okát kizárólag a gázkút elzárásában
keresték, ócsárolva a kormányt és
szakközegeit. A tudományos kö-
rökben is akadtak, akik minden to-
vábbi nélkül a gázkút elzárását –
vagy szerintük hibás elzárását –
okolták a kitörésért [8].

A gázkitörés 1911. október 29-én,
vasárnap éjjel fél három óra tájt tör-
tént a Kissármás-2. számú gázkút
környezetében, a Bánffy-féle Boly-
gó-réten. Kráterek, repedések és ha-
sadékok jöttek létre, amelyekbôl

nagy mennyiségû kôzet szóródott
szét, majd a fô hasadék kirobbanása
után lángba borult a rét. Az égô gáz
lángjai magasra csaptak fel, s egyes
lángnyelvek 20-25 méterre is feltör-
tek. Késôbb mintegy 120 méter
hosszú, 5-6 méter széles és 5 méter
magas tûzfal látszott, amelybôl egyes
lángnyelvek kígyózva emelkedtek
fel. Hétfôn, október 30-án reggel a
lángok már csak 3-4 méter magasak
voltak, és csak a kráterek helyén lát-
szottak 5-6 méterre is fel-felcsapódó
lángok. Még aznap megérkezett a
helyszínre egy század utász, akik a tü-
zet november elsejére eloltották. A
kitörés helyén a gázömlés néhány re-
pedésre koncentrálódott, ahol no-
vember 24-én végzett számítások
szerint a kiömlô gáz mennyisége
semmit sem változott. A közeli vasút
pályateste felemelkedett, a sínek
meggörbültek, és egy helyen a sínpár
is eltávolodott egymástól. A kitörés
közvetlen közelében tartózkodott a

mezôôri lakásban báró Bánffy hajtó-
ja, annak fia és felesége, aki sajnos,
belehalt az elszenvedett sérüléseibe.

A gázkút közvetlen közelében
semmiféle elváltozást nem találtak, a
fô kitörés mintegy 380 méterre volt
tôle. A gázkútra felügyelô gázôrök a
morajlások és robbanások észlelése-
kor azt hitték, hogy a gázkútnál van
baj. Mindketten a kúthoz mentek, a
nyomásmérô azonban változatlanul
28 atmoszférát mutatott. Vasárnap
délben kinyitották a gázkút fôtolózá-
rát, s a nyomásmérô akkor is válto-
zatlanul állt. Vagyis a nyomásmérô,
amelyet rendszeresen ellenôriztek,
sem a kitörés elôtt, sem az alatt, sem
azután nem mutatott változást.

A kitörés okainak vizsgálata so-
rán dr. Böckh Hugó [18] és dr.
Strömpl Gábor [19] is arra az ered-
ményre jutott, hogy a kitörés sem-
mi összefüggésben sem állhat a
gázkút elzárásával, és hogy annak
oka a kitörés helyén lévô gáz nyo-
másának hirtelen nagymérvû meg-
emelkedése, amelyet tektonikus el-
mozdulások idéztek elô. Ezek a
tektonikai mozzanatok feltétlenül
hatottak az antiklinálisban lévô
gáztömegre, nyomást gyakoroltak
a gázra, mire a gáz – a megroppant
gázkúttól elhajló keleti szárnyak
hasadékain és a redô hátának fôre-
pedésén át – kitört.

Ezt támasztja alá a gázkút elsô el-
zárási kísérlete is, amely szerint 14
órával a kút elsô lezárása után a
szomszédos réten 350 méternyire a
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A természetes kôolaj- és földgázszivárgásokat több évszázada ismerték a történelmi
Magyarországon. Ezeknek zöme az ország jelenlegi területén kívül található. Régebben is
ismeretesek voltak gázkifúvások Erdélyben. Báznán ott égett az örök láng, több vár-
megyében voltak kisebb-nagyobb sárvulkánok, földgáz tört elô bennük [1-13].
1906 után az állami kutatás az erdélyi harmadkori medencében kezdôdött. A mûtrágyaként
kiválóan használható kálisó feltárása céljából folyó kutatás közben, 1909-ben a Kissármás-
2. sz. fúrásból hatalmas erôvel tört fel a földgáz. A gázkutat nem tudták lezárni, 27 hónapig
eruptált napi 864 000 m3 tiszta metángázt a levegôbe. A gáz nyomását 50 bar-ra becsülték.
Ez a kút tárta fel az erdélyi medence világviszonylatban is jelentôs gázát. A kissármási
gázkút a világon a negyedik, Európának a legnagyobb hozamú gázkútja volt [14-17].
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gázkúttól is kitört a gáz, és ekkor a kúton lévô nyomás-
mérô 5 atmoszférára csökkent nyomást mutatott. A kút
kinyitása után a kitörések azonnal megszûntek [20-22].

Milyen út vezetett el eddig? Mi történt mindezt
megelôzôen? Hogyan történt az elsô kitörés és az azt
követô kútlezárás? Ezeknek az eseményeknek a törté-
netét foglalja össze ez a tanulmány.

Elôzmények
Az Erdélyi-medencében a kálisókutatás kérdése 1899
óta volt napirenden, és behatóan elôször Mály Sándor
kohómérnök, pénzügyminiszteri tanácsos foglalkozott
vele. Az ô javaslatára a Pénzügyminisztérium felhívása
alapján Böckh János, a földtani intézet volt igazgatója a
káliumsótelepek felkutatásának megindítása céljából el-
sôsorban a sós források KCl-tartalmának megállapítását
ajánlotta. A sós vizek gyûjtését és vegyelemzését meg is
kezdték, de mivel a hat éven át tartott kémiai vizsgálatok
nem sok reményt nyújtottak a káliumsótelepek felkuta-
tására, Mály Sándor id. Lóczy Lajos dr. egyetemi tanárt
kérte föl véleményadásra. A felhívásra Lóczy 1907-ben a
kutatásoknak geológiai alapon történô megindítását és
mélyfúrások megkezdését ajánlotta. Még az év tavaszán
Cholnoky Jenô dr. és Szádeczky Gyula dr. egyetemi tanárok
kíséretében bejárta a Mezôséget, és az elsô mélyfúrás he-
lyéül a Budateleki-völgynek Budatelke és Nagysármás
közötti szakaszát jelölte ki.

A részletes vizsgálatok
elvégzésével Papp Károly
dr. geológust bízták meg,
aki mellé Böhm Ferenc bá-
nyamérnököt és Buday Er-
nô kohómérnököt rendelte
ki segédkezésül a pénz-
ügyminisztérium (1. ábra).

Papp Károly dr. 1907. jú-
lius 16-tól október 16-ig
járta be társaival az Erdé-
lyi-medence északi felét, és
megfigyelései alapján
Nagysármáson jelölte ki az
elsô mélyfúrást. Lóczy
egyetemi tanár dr. Papp
fúrópont-kijelölését helye-
selte, és ezek után került le-
mélyítésre a Nagysármás-
1. sz. fúrás, amely 627 mé-
ter talpmélységig csak sós
vizet és éghetô gáznyomo-
kat talált. Az egyre növek-
vô rétegomlás, a megszo-
rult fúrószerszám kikerü-
lésére tett harmadik siker-
telen kísérlet után a fúrást
abbahagyták (2. ábra).

1. ábra. Papp Károly dr. királyi geológus – a nagysármási és kissármási fúrások
kitûzôje és vezetô geológusa

2. ábra Kissármás-Nagysármás a történelmi Magyarországban
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A Kissármás-2. sz. fúrás mélyítése
Miután a 627 méter mélységben elszerencsétlenedett
1. számú mélyfúrás a miocén sós formációt nem hatol-
ta át, a kálisókérdés tisztázása végett újabb fúrás vált
szükségessé. Az új fúrópont kitûzésével ismét Papp Ká-
roly dr. geológust bízták meg. Javaslata alapján a 2. sz.
fúrást a kissármási határban fekvô Veszprémi-féle bir-
tokon, a Marosludas-besztercei vasúti vonal 13. számú
ôrházának közelében, a Nagysármás-1. számú fúró-
lyuktól ÉK-i irányban 2,9 kilométernyi távolságban
jelölték ki. (3. és 4. ábra).

Az üzemvezetô Neumayer János gépészmérnök, a
geológus dr. Papp Károly és a kincstári ellenôr Böhm Fe-
renc bányamérnök volt. (5. ábra).

A fúrást Thumann Henrik hallei vállalkozó
ütvemûködô, szabadeséses, vízöblítéses fúróberende-
zésével mélyítették (6. ábra). A fúróvésô alakja a 7. áb-
rán látható; az oldalán lévô kis nyílásból áramlott ki az
öblítôfolyadék, a fúróvésô élszöge 90°. A szabadesési
készüléket a 8. ábra mutatja. A fúrórudazat Mannes-
mann-féle csövekbôl készült, egy-egy rúd hossza 5
méter, szerkezetét a 9. ábra szemlélteti. Magfúrásokra
gyémántfúrót alkalmaztak (10. ábra). Keményebb kô-
zetben a szabadesési készülékkel, puhább kôzetben
pedig gyorsütésû vésôvel fúrtak.

A kút mélyítését 1908. november 26-án kezdték
el. November 28-án a fúrólyuk 22 méter mélységet
ért el, és ekkor jelentkeztek elôször a fúrólyukban az
éghetô gázok, ugyanakkor percenként 10 liter sósvíz
is bugyogott elô a fúrólyukból. A gáz eleinte csak kis
mennyiségben jelentkezett úgy, hogy a fúrólyuk te-
tején minden veszély nélkül, meggyújtható volt. De-
cember 14-én 114 méter mélységbôl azonban már

3. ábra. A Nagysármás-1. és a Kissármás-2. sz. fúrások helyszínrajza

5. ábra. Böhm Ferenc bányamérnök (balra) és Neumayer János gépészmér-
nök (középen)

6. ábra. Az alkalmazott fúróberendezés

4. ábra. A Nagysármás-1. és a Kissármás-2. sz. fúrások kapcsolata
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annyi gáz tört elô, hogy a fúró-
toronyban lógó lámpa hatalmas
dörejjel kísért robbanással
meggyulladt, és a fúrótorony
favázát lángba borította. 10 órai
nehéz munkával tudták csak a
fúrólyukból elôtörô hatalmas
lángoszlopot földhányással el-
oltani. 1909. január 12-én 160
méter mélységbôl oly nagy erô-
vel tört ki a gáz, hogy a fúró-
lyukban lévô folyadékoszlopot
15-20 méter magasra lövelte ki.
1909. január 26-án a fúrólyuk
192 méter mélységet ért el úgy,
hogy a 400 mm-es és a 360 mm-

es béléscsövek közti
hézagból állandóan
ömlött a gáz. Január
30-án 207,4 méter
mélységbôl hatalmas
robajjal olyan nagy
nyomású gáz tört fel,
hogy a béléscsô tetejé-
re szerelt és az öblítô-
folyadék elvezetésére
szolgáló tömlôt lesza-
kította és messzire
elsodorta. Ezek után a
fúrást ideiglenesen be-
szüntették, és bizton-
sági okok miatt a fúró-

berendezésen különféle átalakításokat végeztek.
Február 4-én a tökéletlenül lezárt fúrólyukban 10
bar nyomást mértek. Február 27-én a gázok lövés-
hez hasonló dörejjel törtek elô, idônként iszapot és
agyagmárgadarabokat dobáltak, és a 22 méter magas
fúrótorony tetején lévô deszkaborítás felét leszakí-
tották. Március 25-én ismét megkezdték a fúrást. A
továbbfúrás eleinte nagyobb akadályok nélkül ment,
mert 218 méter mélységben a gázban dús homokos
réteget agyagmárga váltotta fel, valamint a bélés-
csöveknek az agyagba történt benyomása által sike-
rült a nagy mennyiségû gázt a fúrócsövek külsô olda-
lára szorítani (1. táblázat).

A fúrás zavartalan menetének azonban nem sokáig
örülhettek, mert 227 méterben ismét gáztároló homo-
kos réteget tártak fel, mely annyi gázt szolgáltatott,
hogy a további fúrás ismét csak nagy üggyel-bajjal járt.
Szinte leküzdhetetlen nehézségeket okozott a fúró-
szerszám kiépítése és beépítése, valamint a fúrószár
meghosszabbítása. 

A kitóduló gáz mennyisége napról-napra fokozó-
dott, sebessége és nyomása már olyan nagy volt, hogy
a fúrási vállalkozó a gáz okozta veszélyekért az anyagi
és a büntetôjogi felelôsséget már nem tudta viselni, s
így a fúrást 1909. április 22-én 301,9 méter mélység-
ben beszüntették. 

A fúrólyukban összesen 5 csôrakat volt beépítve (11. áb-
ra). A gáz legnagyobb része a 287,8 méter mély 279 mm-
es csövön át áramlott ki. A 279, 320 és 360 mm-es csövek
közti hézagok tömítôszelencékkel voltak lezárva, és az
ezekben összegyülemlô gáz a 360 mm-es csô tömítôsze-
lencéjének oldalára szerelt 100 mm-es csövön át jutott a
szabadba. A 360, 400 és 450 mm-es csövek között feljövô
csekélyebb mennyiségû gáz a fúróaknába ömlött.

7. ábra. A fúróvésô

8. ábra. A szabadesési készülék

9. ábra. A fúrórudak

10. ábra. A magfúró

1. táblázat: A kissármási mélyfúrással feltárt rétegsor

Mélység Rétegsor Kor
m-tôl – m-ig
0-0,8 sötétbarna rétiföld Alluvium
0,8-2,5 kevéssé homokos sötétbarna és 

sárga agyag 
2,5-2,65 sárga homokos agyag, 

ököl nagyságú kavicsokkal
2,65-3,5      sárga agyagos homok, 

1/2-8 mm-es kvarcszemekkel 
3,5-160,0  szürke palás, sós ízû agyagmárga,

homokkôpadokkal és gázvezetô
homokkal

160,0-218,0 szürke palás sós ízû agyagmárga,
homokos márga, homokkô és
porhanyós agyagos homok sok
szenesedett növényi maradvánnyal
és gázzal, helyenként vékony
szénrétegecske

218,0-227,6 gázmentes szürke palás agyagmárga

227,6-301,9 agyagmárga, homokos márga és 
gázban dús homok  
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A gázkitörés
Az 1909. április 22-én 301,9 méter mélységben be-
szüntetett fúrásból a 287,98 méter mélységig beépített
279 mm-es béléscsôoszlopon keresztül napi 864 000 m3

99,25% metántartalmú száraz, vízmentes gáz tört a
felszínre.

A Pénzügyminisztérium – a Selmecbányai Bányászati
és Erdészeti Fôiskola tanácsára – a gázkiáramlás elzárását
határozta el. Nehéz feladat volt a gázkút elzárása. A kül-
földi (amerikai) gyakorlatban szokásos eljárást, a packer-
rel való tömítést nem lehetett alkalmazni. Nem maradt
egyéb hátra, mint megkísérelni a kútnak felül való elzárá-
sát. Az elzárószerkezet megtervezésével Hermann Miksa
gépészmérnököt, kolozsvári egyetemi tanárt, kivitelezé-
sével pedig a budapesti Schlick-féle vasöntöde és gépgyár
részvénytársaságot bízták meg. Az elzárószerkezet a 12.
ábrán látható. Ezt a kútlezáró-szerelvényt nyitott állapot-
ban felszerelték a kút fejére. 1910. június 23-án Fuchs
György – a Schlick gyár mûszaki igazgatója – 10 órakor a
gázkutat elzárta. A lezárás után csakhamar tompa dübör-
gés hallatszott a mélybõl, fél perc múlva a kúttól 38 mé-
ternyi távolságban gázbuborékok törtek fel a földbõl, a
réti vakondtúrások és gilisztalyukak valamennyien for-
tyogókká váltak, a vasúton túl már valóságos kis iszapvul-
kánok keletkeztek. A legerõsebb feltörés Kelet felé 100
méterre volt, ahol egy vakondtúrásból gyermekmagassá-
gú szökõkút tört fel. A lezárás után 5 perc múlva a kúttól
350 méternyire is zúgott a gáz. Egy órai zárás után a gáz-

csapot megnyitották, a gáz a béléscsõ belsejébõl lépett ki
ismét, a bugyborékolás a réten még néhány percig tar-
tott, s csakhamar megszûnt.

Ezután a kút 1911. július 30-ig, 27 hónapon keresz-
tül termelt napi 864 000 m3 tiszta metángázt a levegõ-
be. Ez a kissármási gázkút a világon a negyedik, Euró-
pának a legnagyobb hozamú gázkútja volt. Ez a kút
tárta fel az erdélyi medence világviszonylatban is je-
lentõs gázát (13. ábra).

11. ábra. A fúrólyuk csövezése

12. ábra. Az elzárószerkezet

13. ábra. A Kissármás-2. gázkút
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A gázkitörés okai, következtetések, 
kútfelhasználás
A gázkitörés okait a következôképpen lehet összefoglalni:

• A fúrási öblítõvízoszlop hidrosztatikus nyomása –
az átgázosodások miatt – nem tartott egyensúlyt a te-
lepnyomással.

• Az ütve mûködô fúróberendezésnek nem volt
kitörésgátlója.

• A fúrás eredetileg kálisó kutatására indult, még a ter-
vében sem szerepelt a béléscsôoszlopok réteghez és
egymáshoz való cementezése a gyûrûs terekben. Cemen-
tezésre a lyukmélyítés idôszakában nem került sor.

• A harántolt homokok több szintben voltak gáztárolók.
A szelepes elzárófej tolózárainak elzárása után a bélés-
csôoszlop belsô terében a felfelé áramlás megszûnt, ezért a
kisebb ellenállás útján, a béléscsöveken kívül és a lyukfal
között áramlott fel a telepek gáza a 22 méterben lévô ho-
mokrétegbe és onnan a felszíni repedéseken át a külszínre.

• A nagy mûszaki tudást és ismeretanyagot magában
foglaló mentési terv alapján, óriási bátorságot megkö-
vetelô kockáztatással, a Böhm Ferenc bányamérnök ter-
vezte és vezette munkák eredményeként a Kissármás-2.
számú fúrást 1911. július 30-án sikeresen lezárták. 1911
és 1914 között zárva volt, a béléscsövön 28 bar nyomás
volt végig. A gázkút 1914-1933 között a Sármás-Torda-
Marosújvár gáztávvezetékre kapcsolva, részt vett az er-
délyi gázellátásban.

A földgáz felfedezésének következményei
A kissármási földgáz felfedezésével Erdélyben megin-

dult földtani kutatások nyomán nagy fúrási tevékenység
kezdôdött. 1909-1918 között 42 fúrást mélyítettek le
(100-974 m közötti mélységig). A kutak közül 37 bizo-
nyult eredményesnek, napi 20-850 000 m3 gáztermelési
kapacitással (2. táblázat).

A váratlan felfedezés nyomán a kormány azonnal felis-
merte a kutatások mögött rejlô hatalmas üzleti lehetôsé-
geket, elrendelte a gázelôfordulás részletes vizsgálatát, a
termeltetésnek és a gáz felhasználásának tanulmányozá-
sát, valamint a földgáz bányajogi helyzetének tisztázását.
A kormány elhatározta, hogy a szénhidrogének kutatását
és kitermelését állami monopóliummá kell tenni. Felké-
résre Wahlner Aladár kidolgozta – a világon másodikként
– a kôolaj- és földgáztörvény alapelveit, az elôterjesztett
törvényjavaslatot az országgyûlés elfogadta, és mint az
1911. évi VII. törvénycikket hirdette ki. A törvény módot
és lehetôséget adott a hazai és külföldi vállalkozók részére
a kutatási és a kitermelési jogosítványok megszerzésére.

Irodalom
[1] Böckh J.: Adatok az Iza völgye felsô szakasza geo-

lógiai viszonyainak ismeretéhez, különös tekin-
tettel az ottani petróleumtartalmú lerakódásokra.
A „M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve”, X. kötet,
1. füzet. Budapest, 1894.

[2] Dr. Koch A.: Az erdélyi medencze harmadkori
képzôdményei: I. rész. Paleogen csoport. A „M.
Kir. Földtani Intézet Évkönyve”, X. kötet, 6. fü-
zet. Budapest, 1894.

[3] Telegdi Roth L.: Magyar földiolaj-tartalmú lerakó-
dások tanulmányozása. I. Zsibó környéke Szilágy
megyében. A „M. Kir. Földtani Intézet Évköny-
ve”, XI. kötet, 5. füzet. Budapest, 1895.

[4] Dr. Böckh H.: Az erdélyi medence földgázt tartalma-
zó antiklinálisairól. Földtani Közlöny. Budapest,
1911.

[5] Jelentés az erdélyi medence földgáz-elôfordulá-
sai körül eddig végzett kutató munkálatok ered-
ményeirôl. III. rész. 1. füzet. Magyar Királyi
Pénzügyminisztérium. Budapest, 1913.

[6] Dr. Gaál I.: Földi gázos területek geológiai szer-
kezetérôl. Magyar Tud. Társulatok Sajtóvállalata
Részvénytársaság. Budapest, 1923.

[7] Xántus J.: A nagykerekmezôi földgázrobbanás. A
Földgömb, V. évfolyam 3. szám, 1934. március.

[8] Cholnoky J.: Erdély földrajza. XII. A földgáz. A
Magyar Népmûvelõk Társaságának kiadása. Bu-
dapest, 1940.

[9] Dr. Gyulay Z.: A kõolaj története. A Magyar Geoló-
giai Múzeum közleményei. 1. Zalaegerszeg, 1971.

[10] Dr. Csiky G.: 50 éves a magyar kõolajbányászat.
Kõolaj- és földgázkutatások Magyarországon.
Természet Világa. 118. évf. 7. szám, 1987.

[11] Szurovy G.: A kõolaj regénye. Hírlapkiadó Válla-
lat. Budapest, 1993.

[12] A magyar bányászat évezredes története. I. kötet.
OMBKE. Budapest, 1997.

2. táblázat: Az egyes boltozatokban lemélyített néhány fúrás eredménye

Terület Fúrás Mélység, Naponkénti Gáznyomás, 
száma m gázmennyiség atm

m3-ben
Kissármási 2. 302 364 000 26,5
boltozat 10. 68,6 54 371 8,6

11. 86,6 65 000 10,7
12. 226,2 204 063 25,5
13. 108 70 000 8,2
20. 129 169 000 14
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26. 147,80 20 000 16

Kiskapusi 22. 102 18 000 13,5
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Mezôházi 
boltozat 29. 103,42 105 000 15,8
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Árpád ÕSZ, Sr. petroleum engineer, engineer spe-
cializing in management, chief staff expert, MOL
Co. Ltd.: The first natural gas out-burst in
Hungary

Spots of natural seepage of crude oil and natural
gas have been known in Hungary for centuries.
Today, most of such spots are located outside the
present borders of Hungary. Places of gas blow-out
were spotted in Transylvania even anteriorly. An
eternal flame was blazing at Bázna and smaller or
larger mud “volcanos” had let natural gas erupting
into the atmosphere in several counties. (1.-13.)
After 1906, public companies started prospecting
in a tertiary marlaceous basin of Transylvania. As a
by-product of prospecting for potash, an excellent
feedstock for fertilizers, natural gas erupted puis-
santly from the Kissármás-2 well, in 1909. The
drilling staff was unable to kill the gas well and
864,000 m3 pure methane spouted into the air in
27 months, under an estimated 50 bar pressure.
That well helped to identify the gas reserve of the
Transylvanian basin, a remarkable finding even
against an international scale. The Kissármás na-
tural gas well was the fourth largest unit in Europe,
in terms of gas yield (Slide 14 to 17).


