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Az alföldi kincstári szénhidrogénkutatások
eredménye

Csath Béla^

Mig Dunántúlon a koncessziót kapott angol cég kezdte 
meg a kutatásokat, addig az államkincstár a szűkre szabott 
keretek és lehetőségek alapján a Nagyalföldön kezdte meg a 
hazai szénhidrogénkutatásokat az első világháború után.

Böckh Hugó kezdeményezésére megindultak az Eötvös- 
féle torziós ingával a kutatások. Az 1914-ben megkezdett 
mérések a Hortobágy térségében egy zárt nehézségi minimu
mot, Hajdúszoboszló közelében pedig maximumot mutattak ki. 
1918-ban a Nagyhortobágy-I. jelű fúrásban - mely fúrás mű
szaki vezetője Mazal'án Pál volt, 1115,5 m-es mélységben 
csupán jódos sós viz és gyengébb gáznyomok mutatkoztak.

A nagyhortobágyi fúrás befejezése előtt Vérvölgy kö
zelében a relativ geofizikai maximumra telepitett fúrás 
kedvező eredménnyel kecsegtetett. Közben Pávai-Vajna Ferenc 
kis mélységű kézifurásokkal és aknákban mért dőlések alap
ján megállapított boltozatra jelölte ki a Hajdúszoboszló I. 
sz. fúrás helyét.

A bányakapitányság által jóváhagyott üzemterv mellék
letét képezte a fúrás telepítési vázlata. A fúrás egy Trauzl 
Rapid tipusu gőzüzemű furóberendezéssel Faller Gusztáv oki. 
bm. vezetésével kezdődött, mely furóberendezéssel csupán 
csak 750 m-ig tudták a fúrást lemélyiteni, miközben 7 bélés 
csőrakatot építettek be. A különböző rétegekből emelkedő 
mennyiségű és hőmérsékletű vízhozamot kaptak.

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986.szept. 15-én.a
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A fúrás biztató eredményei alapján a továbbfurás mel
lett döntöttek és egy Fauck-Express tipusu furóberendezés- 
sel történő csere után a továbbfurás alkalmával előbb gyen
ge olajnyomokat kaptak, majd az 1090,7 m-es talp elérésekor 
végzett rétegvizsgálat közben a lyuk beindult, a viz- és 
gázhozam fokozatosan nőtt és egy óra múlva már 14-20 m-ig 
vert fel az iszapos viz. A forróviz egy nagy gödörbe 
gyűlt össze. Ide zarándokolt hosszú sorban a hajduváros szá
mos csuzos, reumás betege, akik már az első percektől kezd
ve gyógyulást tula-idonitottak a csodásán felfakadó forrás
víznek .

A Pénzügyminisztérium 1926-bah Hajdúszoboszlón még 
egy fúrás lemélyítését határozta el. A fúrás célja volt a 
már feltárt gázos vizszintek alatti rétegek megvizsgálása, 
hogy ott esetleges jelentősebb gáz- és olajtároló formáció
kat fedezzenek fel. Az 1600-1700 m-re tervezett fúrást vál
tozatlanul Faller Gusztáv irányította. A fúrás végmélysége 
1930 nyarán 2032,92 m volt../Ebben az időben Európában a 
legmélyebb fúrás a felső-sziléziai Czuhow-II. sz. gyémánt- 
fúrással lemélyitett kőszénkutatófurás volt, 2240-es talp
mélységgel . /

Mig a Hajduszoboszló-I. sz. kút 1600 1/p 73° C-os jó-3dós, sós vizet és 730 m gázt adott naponta, a II. számú 
kút teljesitménye 1250 1/p 78°-os viz volt napi 3600 m3
gázzal. A héviz ésszerű felhasználására fürdőt telepitettek.

A kincstári kutatások változatlanul a Nagyalföldön 
folytak a pannoniai rétegtakaró alatti feltételezett szarma
ta rétegek feltárása céljából.

Pávai-Vajna Ferenc ennek értelmében Karcag város ha
tárában, a "Berek" nevű határrészben alkalmasnak látszott
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reményteljes szénhidrogénkutatásra kitűzte a Karcag-I. szá
mú fúrást.

A fúrás vezetője Iharos Miklós bányatiszt volt. A fú
rást egy Fauck-1500 tipusu furóberendezéssel mélyítették le.

Az I. számú fúrásnál 586 m-es mélységnél rétegvizsgá
lat közben mennydörgéshez hasonló robaj kíséretében k b .
90 m magasban tört fel a karcagi határ értékes természeti 
kincse. A hatalmas erupció leszakította és lelökte a korona
csigát, pozdorjává törte a torony deszkázatát és szétvetette 
a daru- és gépházat.

A lyuk magától eldugult és a minisztériumi döntés alap
ján továbbmélyitették a fúrást, majd 626 m elérésekor újabb 
erupció következett be, melyet aztán a lyukfejre szerelt biz
tonsági elzárószerkezeten /ma kitörésgátlónak nevezzük/ ter
meltették a lyukat. Végül a fúrást 1224,6 m-es talpmélység
gel fejezték be, tekintettel arra, hogy kőolaj jelenlétére 
kevés volt a nyom. A kút végleges kiképzése után a 626-1182 m 
között megnyitott szintekből 2480 1/p 56 C°-os melegvizet 
és napi 3500 m^ gázt termelt.

A Karcag II. sz. fúrást az I. sz. fúrástól 200 m-re 
telepitették meg, mely fúrásnak kimondottan célja volt az
I. sz. fúrásban 626 m-nél megütött erősen gáztartalmunak 
bizonyult rétegek megvizsgálása és megnyitása. Mivel ez a 
réteg sem bizonyult szárazgáz termelőnek, a fúrást foly
tatták 801 m-ig, ahonnan újból gázos héviz tört fel. A
lyuk kiképzése után a kút 570 1/p 54,5° C-os hévizet tér-3melt napi 1100 m 95 %-os metángáz kíséretében.

A földgáz felhasználására üveggyárat épitettek a 
Berekben.
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A Hajduszoboszló-I. sz. sikeres fúrás arra késztette 
Debrecen város vezetőségét, hogy hasonlóan hőforrás után ku
tasson, akár saját költségére is. A debreceni fúrásokat ugyan
csak Pávai-Vajna Ferenc tűzte ki a város keleti részén ása- 
tott aknákban megállapított rétegdőlések alapján. Az első fú
rást a valószinüsitett boltozatra telepitette a Nyiracsádi 
ut mentén.

A fúrás vezetését és irányítását változatlanul Faller 
Gusztáv végezte. Az 1929. szeptember 30-tól 1931. szeptem
ber 25-ig tartott fúrás 1737,66 m mély volt.

A végleges kiképzés alkalmával több helyen lyukasz
tották a béléscsőrakatokat és 1150 1/p, gyengén jód- éso . <4 3brómtartalmu 65 C-os melegvizet kaptak kb. 2250 m napi
gázzal. A fúrás mellett megépített tartályban felfogott 
gázt a kompresszorozásnál, majd később a viz termeltetés
nél használták fel, "segédgáz" céljából.

A kút vizét a Nagyerdőn létesített strandfürdőbe ve
zették .

h Debrecen-II. sz. fúrást az I. sz. fúrástól 280 m-re 
telepitette Pávai. Az 1038,6 m-es fúrás célja a város víz
szükségletét biztositó I. sz. kúthoz hasonló gáz- és héviz- 
nyerés volt a 900 és 1000 m között megismert produktiv ré
tegek megcsapolásával.

Kompresszorral kitermelhető 63° C-os sósviz mennyi
sége 1020 1/p volt, 1830-2000 m3/d földgázzal.

Mig a hajduszoboszlói, karcagi és a debreceni fúrá
sokat kizárólag geológiai vizsgálatok alapján tűzték ki, 
addig a tiszaörsi fúrás, geofizikai — torziós ingás — mé
rések alapján került kitűzésre.
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Az első, ideiglenes méréseket Pékár Dezső végezte, 
a részletes felméréseket követő térkép elkészítése után a 
számbavehető helyek közül Böckh Hugo jelölte ki a tisz£~ 
örsi fúrás helyét.

A tiszaörsi fúráshoz a Fauck-furóberendezést a Kar- 
cag-II. sz. fúrástól szállították át. Ezzel mélyült a fú
rás Iharos Miklós vezetésével, miközben 11 béléscsőraka
tot építettek be. Az 1882,4 m-es mély fúrást furórudazat- 
törést követő sikertelen mentéssorozat miatt beszüntette 
a fúrást finanszírozó Pénzügyminisztérium és a fúrással 
feltárt gáz- és meleg vizet adó rétegek megnyitását hatá
rozta el. A fölös béléscsövek kivágása és a, rétegek meg
nyitása után a gázos melegvíz és teleszkópikusan kiképzett 
kutból eleinte kompresszorozással, majd béléscső szükitést 
követően szabadkifolyással 51° C-os bitumenes szagu 390 i/p3vizet és 95 m /h gázt termelt.

A kutból kiömlő vizet Tiszaörs község nyári fürdő
zésre használja.

A kincstár legutolsó nagyalföldi szénhidrogén kutatá
sára Tisztaberek környékén került sor, ahol részben földta
ni vizsgálatokat, részben pedig torziós ingaméréseket vé
geztek, mely utóbbiak alapján egy élesen körülhatárolt mi
nimumot kaptak. Újabb ellenőrző geológiai- és geofizikai 
mérések alapján végül is a fúrási hely kijelölésére azon 
a ponton került sor, ahol a geofizikai- és geológiai méré
sek eredményei a földtani kutatások eredményeivel legjobban 
találkoztak. A fúrás előirányzott mélysége 1500 m volt.

A furóberendezést Tiszaörsről szállították át Tiszta
berekre, ahol a fúrást ismét Iharos Miklós vezette.
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Bár a fúrásban 1000 m-ig csak gyengén sós vizet kap
tak, mégis oly döntés született, hogy tovább folytatják a 
fúrást 1500 m-ig, s mivel érdemleges olaj-, gáz rétegeket 
és sótömböt nem találtak, a fúrás részben pannon korú, il
letve alsó szarmata rétegsort harántolt, a Pénzügyminisz
térium a fúrást 1934. október 29-én beszüntette.

Ebben az időben kezdte meg az EUROGASCO dunántúli te
vékenységét. A kisalföldi geofizikai és geológiai mérések 
elvégzése után tűzte ki a cég az első fúrást a Mihályi-1. 
sz. pontra.

A tárgyalt 10 évben a m. kir. Pénzügyminisztérium ál
tal alkalmazott fúrási rendszerek, a kiváló szakemberek ve
zetése alatt nem csupán gazdasági jelentőségű eredményeket 
szolgáltattak, hanem felbecsülhetetlen földtani adatokat is 
eredményeztek. így váltak ismertté az Alföld egyes részei
nek eddig ismeretlen mélyebb rétegei, melyekből viszonylag 
kis mennyiségű szénhidrogének, de felbecsülhetetlen értékű 
jódos, sós vizek kerültek nagy mennyiségben kihasználásra, 
megalapozva az alföldi, később hazánk határain túl is hi- 
ressé vált melegvizs fürdőkultura alapjait.
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