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Emlékezés Böhm Ferencre születésének 100.évfordulóján 
Dr. Alliquander Ödön"

B ö h m  Ferenc 1881. január 23-án született Pécsett. 
Középiskoláit ugyanitt, a főiskoláit Selmecbányán végezte, 
ugyanis a pécsi ciszterciták főgimnáziumában 1899-ben érett 
ségivei befejezett középiskolai tanulmányait követően a 
Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Főiskolára iratkozott 
be. Az 1902. julius 31-én Selmecen befejezett bányamérnöki 
tanulmányai során oly kitűnő professzorok előadásait hall
gatta, mint Grezmacher Gyuláét, Csáti Ottóét, Böckh Hugóét, 
Hermann Emilét, Hermann Miksáét, Fodor Lászlóét, Boleman 
Gézáét, és még több más neves professzorét. A kiváló pro
fesszoroknak és a selmeci életrenevelő diákéveket követő, 
s az akkori Magyarország nyújtotta kitűnő és változatos gya 
korlati képzés-, illetve munkalehetőségnek köszönhető, hogy 
a kitűnő képességű Böhm Ferenc oly gyors és nagy eredménye
ket felmutató pályát futott be, amelyről most beszámolhatok

B ö h m  Ferenc gyakorlati kiképzése igen sokoldalú 
volt. A gyakorlati képzés időszakában, vagyis 1903-1905.kö
zött, mint bányamérnök-gyakornok a Szabadalmazott Osztrák 
Magyar Államvasut Társaság az ország legnehezebbnek Ítélt 
stájerlakaninai /Krassó-Szörény vm./ szénbányájánál, majd 
ezt követően a Felsőmagyarországi Rt. Kazanesdi kovandbá- 
nyájában. 1904-ben, most már mint állami szolgálatba lépett 
napidijas bányagyakornok, a nagybányai m. kir. Bányaigaz
gatóság Gép- és Építészeti Hivatalába kap beosztást, majd 
8 hónap után ugyanennek a Bányaigazgatóságnak kereszthegyi 
bányaüzeméhez kerül. 1905. márciusában pedig kinevezik

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén. 1982. március 16-án
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bányagyakornokká és óradnára osztják be szolgálattételre.Azt 
követően, hogy 1905. októberében az oklevél birtokában lete
szi Selmecen a bányamérnöki államvizsgát, azután 1905. novem
berében bányatisztjelöltté nevezik ki.

A következő állomáshelye a m. kir. Földtani Intézet, 
ahová a pénzügyminiszter "a geológiában való kiképeztetésre" 
amint a kinevezése mondja "legfeljebb két évre" nevezte ki.
Itt 1907. októberéig volt állományban, de Böckh János, a Föld
tani Intézet akkori igazgatója keveselte ezt az időt, s sze
rinte "geológiai kiképzése nem lett teljesen keresztülvive", 
mint ahogy ezt Dr. Papp Simon a jó barát, az emlékbeszédében^1  ̂
Böckh Jánosnak ezt a megjegyzését idézte; ezt a véleményt azon
ban megcáfolta élete. A közel kétéves geológia "kiképzése" 
alatt B ő h m Ferenc először a hunyad-megyei Kishalmágy kör
nyékén Rozlozsnik Pál geológus mellett dolgozott. Ezt követő
en 1906. augusztus elsejétől már volt professzora és a to
vábbiakban sok éven át mentora Dr. B ö c k h  Hugó bányata
nácsos, főiskolai tanár mellé került, aki akkor a Szepes-Gö- 
möri Érchegységben Jolsva környékén végzett geológiai felvé
telező munkát, majd Böckh Hugó önálló reambulációs munkával

/ 2 /bizta meg esetnek és Henczkó környékén. 1907. májusában 
azonban a Pénzügyminisztérium Erdélybe a Dr. Papp Károly geo
lógus vezette kálisó-kutatásokhoz helyezte át. B ö h m  Ferenc 
bányatisztjelölt a Mezőséggel ismerkedve hamarosan részt vesz 
az első kálisót kutató fúrás kitűzésében, sőt visszahelyezve 
a nagybányai m. kir.Bányaigazgatósághoz, megbizzák ennek a 
mélyfúrásnak felügyeletével.

Ez a megbizás a kezdete B ö h m  Ferenc magasan ivelő 
pályájának: 1908. február 9-én segédmérnökké, a nagysármási 
kutatókirendeltség vezetőjévé nevezik ki,-1911. február 15. 
m.kir. bányamérnökké lép elő és az általa Kolozsváron szer
vezett Kutató Bányahivatal vezetésével bizzák meg. 1913-ban
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bányafőmérnök és 1915-ben banyatanacsos ugyanott. 1916. de 
cember 1-én végleges állomáshelyére Budapestre, a Pénzügy
minisztériumba , Böckh Hugó vezette X. uj főosztályba osztják 
be. Ezt az állását 1917. tavaszán foglalta el.' 1918. decem
ber 31-én min. tanácsossá nevezik ki és ezzel nemcsak a kincs 
tári földgáz-, kőolaj- és kőszénkutatások műszaki vezetője, 
hanem az összes többi kincstári bányászati és kohászati ügyek 
vezetője lett, beleértve a pénzverés, fémjelzés, a Bányászati 
és Erdészeti Főiskola, stb. ügyeit is. A gyakorlati éveket 
követően alig több mint egy évtized alatt, 37 éves korában 
érte el ezt a - mint munkatársa és jóbarátja, Dr. Papp Simon 
emlékbeszédében irja - "széleskörű tudást, nagy emberismere
tet, kivételes szervezőtehetséget és nagy felelősséget megkö
vetelő állást".

Feladata hamarosan rendkívül nehézzé vált, mert a szé
leskörű vezetési feladatokhoz akkor jutott, amikor a vesztett 
első világháború után Magyarország kezdett darabokra szakadoz 
ni, s az 1919-20-as években a Dr.Böckh Hugó által megterem
tett kutatási osztály tevékenysége az ország csonkítása kö
vetkeztében nagyon lecsökkent, hiszen éppen a Böhm által ve
zetett eredményes szénhidrogénkutatás területei /Mezőség, 
Egbell, Muraköz/ mind elvesztek, uj kutatatási elgondolás, 
területek után kellett nézni. Visszatérve azonban a még nem 
részletezett, s Böhm Ferenc életének legkiemelkedőbb szaka
szára, a Mezőségen töltött 1907. és 1918. közötti bő évti
zedre, amikor is mint a magyarországi földgáz- és kőolajku
tatások műszaki irányitója szép, mondhatni világméretekben is 
kiemelkedő eredményeket ért el elsősorban Erdélyben, majd a 
morvamezei Egbellen és a horvátországi Bujavicán. Az ez idő
szakban végzett munkájáról röviden az alábbiak emlithetők:

A Nagysármáson kitűzött I. sz. kutat eredménytelenül 
fejezték be ugyan, mert műszaki okokból 627 m mélység
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elérésekor fel kellett hagyni a továbbfurással, a második fú
rás azonban a Kissármás un. Bolygó-rétjén 1908. novemberében 
Böhm Ferenc irányításával már óriási eredményt hozott: 302 m 
mélységből napi 860.000 m gázt tárt fel. Az eredmény értéke
lése során Böhm Ferenc vetette fel elsőként, hogy ezt az igen 
nagy gázhozamot antiklinálisos szerkezettel kell összefüggésbe 
hozni{4  ̂amely véleményt id. Lóczy Lajos és Böckh Hugó is meg
erősítette .

A mezőségi sikeres földgázkutatás arra indította a Pénz
ügyminisztériumot, hogy tanulmányútra küldjön egy hazai szak
emberekből álló csapatot, köztük Herman Miksa selmeci főisko
lai tanár mellett Böhm Ferencet is az észak-amerikai földgáz 
geológiai és bányászati, valamint értékesitési viszonyainak
tanulmányozására, amelyről Böhm Ferenc mintaszerű jelentésben 

/3 /számol be. Jelentésében összehasonlitja a Mezőség földgáz
előfordulásait az amerikai földgáz-előfordulásokkal, s abban 
csak korbeli és nagyságbeli különbségeket talál. A továbbiak
ban abbeli reményének ad kifejezést, hogy Erdélyben, a már*ismertek mellett»célszerűen telepitett fúrásokkal, még további 
nagyobb mezőkön kivül, a földgáz édestestvérét, a kőolajat is 
meg fogjuk találni, kitér az amerikai gáz- és olajkutak fúrá
sának technológiájára is és amint azt a jelentésében, majd 
egy későbbi összefoglaló tanulmányában^4/ Írja: "Amerikában 
a primitiv kötéllel való fúrás volt elterjedve, amelynél 
sokkal tökéletesebbek voltak az Európában kifejlődött furó- 
berendezések. Kísérleteztünk ugyan egy amerikai forgatva mű
ködő berendezéssel, az Ingersoll Rand Co. Davis Calix beren
dezésével, de sem az, sem pedig a szárazon dolgozó kanadai 
furómódszer az erdélyi kőzetviszonyoknak nem felelt meg.
A legjobb eredményeket a fordított öblítéssel dolgozó gyors- 
ütéses furóberendezésekkel értük el, melyeknek szabályozható
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sűrűségű öblítővizével a gáznyomás okozta nehézségeket köny- 
nyen leküzdhettük és a káros gázerupciókat megakadályozhattuk"

Az 1911-ben az amerikai tanulmány után, úgy is mint a 
legkitűnőbb földgáz-, illetve szénhidrogénszakértő, Böhm Fe
renc nagy szerepet játszott az 1911. évi hatodik törvénycikk 
előkészítésében, amely törvénycikk világviszonylatban is ha
ladó szellemű volt, hiszen állami monopóliummá tette a föld
gáz és földiolaj - mai szóhasználattal élve: a kőolaj - kuta
tását és termelését.

A földgáz kihasználásának tanulmányozására alakult 
"Magyar Földgáz Szindikátus" részére 1913-ban irt jelentésé
ben egy neves amerikai kőolajgeológus igen elismerő szavakkal 
emlékezik meg az Erdélyi medencében végzett földgázkutatási 
és feltárási munkálatokról Írván "Böhm Ferenc ur és munkatár
sai kitünően vezették a gázkutatást mindmáig. E mezőnek bár
mely távolabbi földtani kutatását Dr. Böckh-re, a gázfeltárás 
folytatását Böhm Ferenc urra kellett bizni, tekintve, hogy e

é

két ur vezetése alatt a kutatások mindeddig kiváló módon foly
tak" .

Ennél még sokkal fontosabb bizonyitékai azonban Böhm 
kitűnő munkájának az, hogy 1918. végén, az első világháború 
végét jelentő összeomlás idejében 42 kincstári fúrással,amely
ből 37 volt produktiv, 6 gázmezőt /a kiskapusit, a báznait, 
a magyarsárosit, a kissármásit, a mezőzáhit, a mezősámsonit/ 
tártak fel Böhm Ferenc irányitásával^10/ s e kutaknak napi 
teljesítőképessége 2,6 millió m3 gáz volt, vagyis több mint 
évi 1 milliárd m3.

Persze akadtak gáncsoskodók,igy Gálocsy Árpád, aki Böhm 
Ferenc: A földgázkitörésröl c., a Bányászati Kohászati Lapok
ban megjelent cikkéhez irt reflexióival provokált^ 3 ' 3 ' ^  

ami azonban békésen rendeződött.
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Böhm Ferenc kitűnő műszaki képzettsége nagyszerű 
alkotásokban gyümölcsözött, amit nemcsak a már főműként 
emlitett a Mezőség területén lemélyitett 37 sikeres kincs-

O  /ftári fúrás napi 2,6 millió m gáztermelésével jellemezhe\x>, 
hanem számos egyéb műszaki alkotásban is, igy a. kissármasi 
2 sz. kitöréssel termelésbe indult gázkut Herman Miksa ta
nár tervei alapján való lezárása, amelyről egy kimeritő 
tanulmányban^9/ számolt be, amelyben már akkor körvonalaz
ta a kitöréses kutak elfojtásának, elzárásának lehetősége
it. Nagy jelentőségű volt Böhmnek csőrakatok tömítését,va
lamint a pakker alkalmazása és cementezését célzó módszere, 
amit úgyszintén a fentidézett müvében irt le. Ezek a megol
dások lehetővé tették egy kutból több független gáztároló 
elkülönített termelését, vagyis Böhm Ferenc ekkor már fel
ismerte a többszintű kút jelentőségét és ehhez megfelelő 
gázkutfejet alkalmazott, aminek rajza megtalálható Böhm 
Ferenc talán legfontosabb publikációjában, az 1939-ben a 
Bányászati és Kohászati Lapok un. "ólajszámának" az "Ásvány
olaj- *és földgázbányászat Magyarországon 1935-ig" cimet vi
selő és az erdélyi földgáz kutatási, feltárási és termelési 
eredményeit összefoglaló, mintaszerű monográfiában^0'

Kevéssé ismert műszaki alkotása, a Böhm Ferenc vezette 
erdélyi földgáztermelésnek hasznosítására épitett csőtávve
zeték, ami talán Európa akkoriban egyetlen, de mindenesetre 
jelentős távvezetéke volt, s mint ezt Böhm maga leirja/l0//
"A távvezeték épitése Zólyombráznón készült csövek s ugyan
csak Magyarországon készült csőszerelvények felhasználásával 
1913-ban kezdődött el és 1914. április havában került üzembe.
A távvezeték 51 km hosszúságú Kissármás- és Torda közötti 
szakasza 250 mm belvilágu csövekből, a 22,5 km hosszú torda- 
marosujvári szakasza pedig 150 mm belvilágu csövekből ké
szült. Kissármásról 14 atm. kezdőnyomás melett napi 300.000 m3
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gáz volt 2 atm. végnyomással Tordáig szállítható, ahol egy 
kompresszor 10 atmoszférára komprimálva a gázt, napi 100.000 
m3-t szállíthatott Marosujvárig. 1915-ben üzembe került a 
földgáztüzelésre berendezett tordai cementgyár, amely lénye
gesen hozzájárult a gázfogyasztás fokozásához".

Az erdélyi földgázkutatás és feltárás sikere felkeltet
te, helyesebben fokozta az érdekődést a Magyarország más te
rületein végzendő kutatás iránt, amelyben Böhm Ferencnek ter
mészetesen szintén nagy szerepe volt. így 1913-1918. között 
a morvamezei Egbell környékén 72 fúrást mélyítettek le 250 m 
körüli mélységre, s ezekből a kutakból 1917-ben 10.393 t, 
1918-ban az összeomlásig 8.881 t kenőolaj gyártására alkalmas 
kőolajat termeltek. Ezeknek a fúrásoknak műszaki felügyeletét 
és tanácsadását szintén Böhm Ferenc látta el.

1918-ban a horvátországi Bujavicán - mint Dr. Papp Simon 
irja^3  ̂ - Böhm Ferenc legfelsőbb irányítása alatt /akkor már
Budapesten a Pénzügyminisztériumban dolgozott/ fúrt kút,éppen

♦az összeomlás előtt tárt fel 360 m mélységből napi negyedmillió
3m földgáz termelésére alkalmas tárolókőzetet és 396 m mélység

ben összesen 100 t olajat.

Böhm Ferenc szaktekintélyét bizonyltja, hogy a Tanács- 
köztársaság idején megerősítették vezetői állásában és mento
rával Dr. Böckh Hugóval együtt a Szociális Termelés Népbizton
sága Bányászati Szakosztályához delegálták és kinevezték a ne
gyedik főcsoport: a bányászati kutatás, ásványolaj, földgáz 
és sóbányászat vezetőjévé^4/

A trianoni békeszerződés után, bár kilátástalannak lát
szott e ország szénhidrogénkutatásának helyzete, s bár Bohrn
a k  műszaki főtanácsadói posztot ajánlottak a budapesti Föld
hitel Intézet i<t.érdekeltségéhez tartozó zágrábi "Bitumen Olaj- 
es Gazkutató Rt-nél, ő mégsem távozott el a Pénzügyminisztérium-
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ból, továbbra is a hazai, a megkisebbedett lehetőségeket Ígé
rő hazai szénhidrogénkutatást kívánta szolgálni.

Először külföldi tőke segítségével; éspedig a tekinté
lyes Anglo Persian Oil Comp, kutatóvállalatának segítsé
gével. A koncesszió alapján megalakult Hungarian Oil Syndicate 
Ltd. ügyvezető igazgatójaként Böhm Ferenc - ideiglenesen sza
badságolva a pénzügyminisztériumi szolgálatból - irányította a 
műszaki műveleteket, mig a geológiai kutatás Böckh Hugó kezé
ben volt. A szindikátus 3 fúrást mélyített /Kurdon, Budafa- 
pusztán és Baján/, azonban ezek az eredménytelen kutatófúrá
sok elkedvetlenítették az angol tőkéseket és 1926-ban vissza
léptek a további kutatásoktól. Érdekessége volt ennek a kuta- 
tási próbálkozásnak, hogy a?. 1 Q21 -7^ Ävpkhpn raélyit-p-H- T-mria-Fa-i—  
pusztai fúrást tulajdonképpen a később Papp Simon által kitű
zött B-l fúrással felfedezett budafapusztai, ma is termelő 
antiklinálisos olajmező szélére telepítették alig néhány száz, 
pontosan 492 méterre az 1930-as évek végén lefurt legköze
lebbi tnezőszéli produktiv olajtermelő kuttól. Böhm Ferenc
1925-től visszatérve a Pénzügyminisztériumba, ismét ő irányít
ja a Bányászati Főosztályt. 1925-ben mint legilletékesebb tag
ja volt a trianoni békeszerződés előtti magyar területek szén
hidrogén-lelőhelyeinek és bányáinak Párizsban székelő érték
megállapító bizottságának, s 1926-ban a Pénzügyminisztériumot, 
mint a magyar bányászat irányitó hatóságát képviseli a Madrid
ban tartott XIV. geológiai világkongresszuson.

Böhm Ferenc a külföldi tőke sikertelen próbálkozásai 
ellenére sem vesztette el a hitét a megkisebbedett haza szén— 
hidrogénkutatási lehetőségeiben, hiszen tanítómestere a föld
tan terén Böckh Hugó már 1911-ben, majd 1914-ben a Nagyalföld
re irányította a földgázt és a kőolajat kutató állami geoló
gusok figyelmét, sőt 1918-ban már odaszállították a Hajdú
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szoboszlótól É-ra Nagyhegyes határába azt a furóberendezést, 
amelynek lefurásától, ha annak idején a háboruvégi nehéz pénz 
ügyi viszonyok miatt nem állnak el,már akkor felfedezték vol
na az igen jelentős hajduszoboszlói gázmezőt./L. Dr.Papp Si
monnak a Magyar Olajipari Muzeum irattárába P.S. iratai kö
zött őrzött térképet./

Mindenesetre Böhm intenciói alapján az ő égisze alatt 
fúrták le azokat a hajduszoboszlói, debreceni, karcagi, 
tiszaörsi, tisztabereki és Őrszentmiklós határában lefurt fú
rásokat, amelyek ugyancsak gázos melegvizet szolgáltattak, 
vagy viszonylag szerény gáztermelést eredményeztek, de érté
kes termálvizük nagy jelentőségű volt már akkor is, ma is, 
nem is szólva arról, hogy ezek a fúrások sok... értékes adatot 
szolgáltattak a későbbi igen sikeres alföldi szénhidrogén
kutatáshoz , nem is szólva a geotermikus energiaként haszno
suló termálkutak fúrásához.

Böhm Ferenc kezdeményezésére alakult meg 1930-ban a 
Teleki Pál miniszterelnök által vezetett "Geológiai Tanács
adó Bizottság". Böhm Ferenc, a bizottság ügyvezető alelnöke 
továbbra is hitt Magyarország szénhidrogén-bányászatának kö
zeli sikerében.

Meg is érte ezeknek a sikereknek kezdetét,az 1937.évi 
bükkszéki és budafapusztai felfedező fúrásokat,sőt az azokat 
követő termelési eredményeket azonban már nem mint e sikerek 
aktiv részese, hanem mint aki mindig bizott az elkövetkező 
sikerben, s mint aki először tárgyalt a budafapusztai sikert 
elérő amerikai érdekeltségű Europan gas and Electric Company 
/EUR0GASC0/ képviselőivel, akik szénhidrogénkutatási és ter
melési koncesszióért fordultak a magyar kormány képviselőihez 
Az eredményes tárgyalások alapján 1933—ban kötötték meg azu
tán az Ausztria és az EUR0GA.SC0 között már fennállott szerző
désnél jóval kedvezőbb feltételekkel a Dunántúlra vonatkozó 
koncesszós szerződést.
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1936. julius elsején azután az Iparügyi Minisztérium 
megszervezésével e tárca keretébe került Állami Bányászát 
és Bányászati Kutatás. Böhm Ferenc a Pénzügyminisztériumban 
maradt az előző munkakörének a bányászaton és kutatáson ki- 
vüli ügykörrel, örömmel töltötték el az alapozó munkássága 
nyomán elért kőolaj és földgáztermelési sikerek, hiszen az 
ő nevéhez fűződik az a fontos tény, hogy az EUROGASCO a Du
nántúlra kutatási és termelési koncessziót nyert. Főképpen 
az Ő hitének, fáradozásainak és a képzett diplomatáknak is 
becsületére váló ügyes lépéseinek, hogy ez a koncesszió lét
rejöhetett. Erős hitét bizonyltja, hogy a Hungarian Oil Syn
dicate sikertelenség után ő és munkatársa, jóbarátja,Dr.Papp 
Simon tovább bizott a sikerben, abban, hogy egy olyan disz- 
kvalifikáltnak tűnt területeken, mint a Dunáfttulon, sőt Buda- 
fapusztán is meg kell találni az országnak oly fontos kőola
jat és földgázt és számottevő kőolaj- és gáztermelést lehet 
elérni.

pöhm Ferencnek a szénhidrogénkutatás és feltárás ter
melése terén elért nagyszerű eredményei mellett számos tevé
kenységével állitott még emléket magának. Ezek között említ
hető a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Főiskolának, sze
retett alma materének, Sopronban való elhelyezése és fejlesz
tése, a budapesti Pénzverde megépítése, a recski réz- és arany
bánya megvásárlása és üzembehelyezése, továbbá a komlói liász- 
koru feketeszén bányászatának fejlesztése, s nem utolsósor
ban egy érdekes kisérlet,az aranymosás megszervezése a Duna, 
Dráva és Mura mentén 1933-34-ben.

Igen jelentős volt a szakirodalmi munkássága, számos 
publikált tanulmány, amelyek közül alaposságával különösen 
kitűnik és fő müvének tekinthető egy sokszor idézett forrás
munka: Az ásványolaj és földgázbányászat Magyarországon 1935- 
ig, amely a Bányászati és Kohászati Lapok 1939. évi olajszá
mának egyik legértékesebb tanulmánya.
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Böhm Ferenc nagyszerű műszaki tudásával, gyakorlati 
érzékével egyenértékű volt kiváló igazgatási, diplomáciai 
készsége. Erre - mint az elmondottak ékesen bizonyították - 
a felettesei hamar rájöttek, s éppen ennek tulajdonítható, 
hogy felettesei fiatal korától kezdve mindig vezető beosz
tásokkal bizták meg.

A viszonylag fiatalon - 1940-ben, tehát még 60 évesen 
sem - váratlanul elhunyt Böhm Ferenc a Magyarhoni Föld
tani .Társulatnak 1906. óta tagja, és 19 24 . óta haláláig ál
landó választmányi tagja volt. Korai halálával a magyar bá
nyászat a földgáz és kőolajkutatás fanatikus hittel megáldott 
szakemberét vesztette el, akit nemcsak óriási szakmai tudása 
és tapasztalata, de kitűnő vezetői értéke, embersége miatt 
mindig a bányászat, a földtan, kőolajipar legnagyobbjai kö
zött fognak tisztelni.
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In commemoration of the centenary of Ferenc Böhm's birth

by
Ödön Alliquander

The mining engineer,' Fereric Böhm /1881-19 40/ was a 
prominent character of mining in Hungary. The most signi
ficant and succesful phase of his activity was the period 
between 1907 and 1918 when, besides Hugó Böckh, he was the 
chief technical director and leader of drilling activities 
of Hungarian petroleum and natural gas researches .His great 
merit was themodern establishment of Transylvanian natural 
gas exploration wells. From 1924 till 1940 he was the head 
of the major department of mining in the Ministry of Finan
ces and also the central director of hydrocarbon researches 
carried out by the Treasury. He was also greatly concerned 
in the decision of the Hungarian state to give concession 
the American EUROGASCO company in 1933 thus this company 
was able to start hydrocarbon exploration.




