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Pávai-Vajna Ferenc, a hidrogeológus
, T JS Dr. Dobos Irma

Az első világháború után Magyarország nyersanyagbázi
sának legnagyobb részét elvesztette, amely uj feladatok elé 
állitotta a hazai földtani kutatást. Uj energiahordozók fel
tárása, a meglevők bővitése az ország talpraállitásának el
engedhetetlen feltétele volt. Felgyorsult a századforduló 
előtt megindult szénhidrogénkutatás, nagyobb lendületet vett 
a mélységi viz, s ezzel együtt a hévizfeltárás is. Több he
lyen végeztek szén- és sókutatást.

Ebben a nagyarányú kutatómunkában főként a M.kir.Föld
tani Intézet és több tudományos egyesület kiváló szakemberei 
vettek részt. A földtani vizsgálatokat az ország mind több 
helyén kiegészítették a torziós ingamérések, de ennek elle
nére 1937-ig kizárólag a felszini földtani észlelések és a 
felszini nyomok alapján tárták fel a kisebb szénhidrogén
mezőket /Oszlaczky,1959/.

A Földtani Intézet kutatási koncepciójának megfelelő
en először a Nagy Alföldet, majd a peremvidéket vizsgálták 
a geológusok. Az Alföldről ekkor még keveset tudtunk, s csak 
az a néhány ezer kisebb-nagyobb mélységű artézi kút adott 
betekintést a földtani felépítésbe, s tájékoztatott a víz
tároló rétegek helyzetéről, a viz minőségéről és a helyen
kénti gázfelhalmozódásról.

Az uj nyersanyagkutatás és -feltárás finanszirozását 
a kincstár /Pénzügyminisztérium/ vállalta magára, mig a
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felszin alatti vizfeltárás - kevés kivételtől eltekintve - 
helyi kezdeményezésre és költséggel valósult, meg. Bár is
mert volt a héviz, mint energiahordozó, s szórványosan fű
tésre is használták, a benne rejlő igazi értékekre csak a 
hajduszoboszlói hévizfeltárás /1925/ után döbben rá az 
ország.

A kutatás irányvonala

Pávai-Vajna Ferencet már 1917-ben foglalkoztatják a 
fiatal harmadidőszaki üledékekben is észlelhető szerkezeti 
mozgások nyomai és Szabó József elméletét /1862/ több példá 
val is igazolja. 1925-ben külföldi esettanulmányok alapján 
és dunántúli méréseiből azt a következtetést vonja le, hogy 
a Dunántúlra nem a töréses, hanem a parallel redőzöttség a 
jellemző és az É-D-i irányú völgyek nem tektonikus, hanem 
deflációs eredetűek. Itteni megfigyeléseit rávetiti a Nagy 
Magyar Alföldre is, amelyet ugyancsak gyűrt területnek mi
nősít, hiszen Hortobágyon a "vápa" jelleg, Hajdúszoboszlón 
a "maximum" tisztázódott. A másik nagyon lényeges eleme kon 
cepciójának, hogy a gyürődéses formákra a fiatal negyed
kori üledékekből is következtetni lehet /Pávai-Vajna,1926/.

Nemcsak a hajduszoboszlói, a karcagi és a többi alföl 
di kincstári szénhidrogénkutató, hanem a vízkutató fúrások
nál is alkalmazta azt a kizárólag személyéhez kapcsolódó 
módszert, amely szerint a felszin közelében - 4-5 m-en be
lül, néha 50-60 m mélységben is - de még negyedkori képződ 
ményekben ki lehet mutatni az antiklinálisok és a szinkli- 
nálisok jelenlétét. Ezen túlmenően csak úgy tudta elképzel
ni a heviz biztonságos feltárását, ha a szénhidrogén—kuta
tásban alkalmazott földtani módszert követi, s a két nyers
anyagot együttesen kutatja és tárja fel.. Alapeszméjének
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jóformán mindsn - kéziratos és publikált munkájában kövei, 
kezetesen és kitartóan hangot ad.

A felszini földtani vizsgálatokból levont következte
téseiben a Böckh-iskola, illetve a korábbi montán-geológiai 
hatás érvényesülését látjuk. Figyelemre méltó viszont Böckh 
Hugó 1930-ból származó jelentése, amelyben a kunmadarasi és 
a vérvölgyi geofizikai maximum fúrására ad javaslatot. Ebben 
kitér saját szemléletváltozására is. Mig az első világhábo
rú alatt a peremi gyűrődéseket az Alföld egyes részein is 
feltételezte, azt ma már elveti. Amikor az Alföld néhány he
lyéről /Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy/ elkészültek a 
geofizikai felvételek, akkor Böhm Ferenccel megállapodott a 
hortobágyi minimum és a hajduszoboszlói maximum fúrásos iga
zolásában. Rövidesen azonban megvált az állami szolgálattól 
és Böhm Ferenc sem folyt bele a kincstári fúrások vezetésébe.

Böckh Hugó elmarasztalja a kutatás irányítását átvevő 
Pávai-Vajna Ferencet, hogy a vérvölgyi /hajduszoboszlói/ fú
rást 300 m-ben abbahagyatta, s ettől a ponttól Ny-ra, mint
egy 4,5 km-re tűzte ki az uj fúrás helyét, ügy látja, hogy 
ezzel a nagy mennyiségű gázelőfordulás feltárása meg lett 
hiusitva. Hogy megbizonyosodjon a felszinközeli dőlésméré
sek helyességéről Sümeghy Józseffel a kunmadarasi boltoza
ton keresztül földtani szelvényt szerkesztet, amely azonban 
kizárólag a fiatal üledékek folyóvízi jellegét, kiékelődő 
és lencsés kifejlődését igazolta.

Az Alföld ÉK-i peremén, Ricsén és környékén több ne
ves geológus /Rozlozsnik P., Ferenczi I., Horusitzky H., 
Kretzói M./ földtani vizsgálatot végzett és feltűnő azo
nosságot állapított meg a geofizikai mérések és a tektoni
ka között. Böckh Hugó még Sümeghy József geotermikus gra
diens kutatási eredményeit is értékeli és arra a meggyőződésre
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jut, hogy mindezek id. LóCZV Lajos elméletét bizonyítják, 
s igy az Alföld idősebb képződményei inkább töréses, mint 
gyürődéses struktúrával rendelkeznek /Böckh, 1930/.

A mélységi vizfeltárás eredményei

A szénhidrogén-kutatással kapcsolatos első sikeres 
hajdúszoboszlói hévizfeltárás után kapcsolódott be Pávai— 
Vájná Ferenc a kifejezetten hévizfeltárásra irányuló kutak 
létesítésébe.

A szegedi Anna-kut tervezésének előzményeit részlete
sen Buócz Károly városi műszaki tanácsos Sümeghy Józsefhez 
intézett leveléből ismerjük. Ebből kiderült, hogy először 
1916-ban, majd 1923-ban és végül 1926-ban javasolta a fűté
si és a vízellátási gondokkal küszködő fürdő hévizellátását 
egy 1000 m mély kb. 50°C hőmérsékletű hévizkuttal megoldani. 
Miután a hajduszoboszlói hévízkút elkészült, sikerült a vá
rost meggyőznie javaslatának helyességéről. Tudomására ju
tott hogy a hajduszoboszlói kút finanszírozását a Pénzügy
minis térium vállalta, ezért felkereste a minisztériumot az
zal a céllal, hogy esetleg a szegedi hévízkút költségeire 
is kaphatna fedezetet. Ekkor került Pávai-Vajna Ferenc Sze
geddel kapcsolatba. Ismerjük ugyan az 1926. április 20-án 
kelt szakvéleményét, de hogy azt kinek küldte meg, azt nem 
sikerült kid riteni. Tény, hogy ebben a fúrást nem a város 
által kijelölt helyen, hanem a várostól DNy-ra levő bolto
zaton javasolja, amely már szerinte részben ki is van mu
tatva és ott nemcsak meleg vízre, hanem még szénhidrogénre 
is van remény. A boltozat felvázolásához Sümeghy József 
gyűjtéséből származó artézi kutak rétegmintáit használta 
fel. Meggyőződése ellenére szakvéleménye végén - figyelem
be véve a város igényét is - a fürdő közelében 1000 m-es,a 
boltozaton pedig 1500 m-es fúrást javasolt /Dobos,1987/.
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A város vezetősége a szakvélemény alapján vagy anél
kül, a fúrást házi kezelésben kivitelezte a Tisza Lajos 
körút és a Kossuth Lajos sugárút találkozásánál 959 m-ig 
és a 936-943 m közötti levantei homokrétegből a terepszint 
felett 1,0 m-en 455 1 gázos, 48°C hőmérsékletű vizet nyer
tek percenként. Bár kevés földtani adat állt rendelkezésé
re, mégis jó meglátással jósolta meg Szeged jövőjét: "Biz
ton számíthatunk gazdaságosan kitermelhető szénhidrogének
re, amelyek a város iparát fogják kedvezően fokozni." 
/Pávai-Vajna, 1928/

A sikeres, de később sok bonyodalmat előidéző szege
di hévizkut után Horusitzky Henrik szakvéleménye alapján 
létesült a szolnoki fürdő hévizkutja. 1928. október 23-án 
a "Magyarság" c. napilapban a riporter kérdéseire Pávai- 
Vajna Ferenc azt válaszolta, hogy "egy ilyen rossz helyre 
telepitett fúrást semmiképpen nem vállalna." Végül a kút 
megvalósításában csak annyiban vett részt, hogy a fúrás 
közben kimutatott 872,8-877,8 m közötti réteget javasolta 
kivizsgálásra, amelynek eredményességéhez sok reményt nem 
fűzött, éppen a helytelen telepítés miatt. Ennek ellenére 
a kút 600 1 53°C hőmérsékletű vizet adott percenként. A 
megnyitott réteg alatt - fúrás közben 956,6 m-ben nagy 
mennyiségű iszap és gáz tódult fel, s feltehetően emiatt 
vették igénybe Pávai-Vajna Ferenc szakértői tevékenységét 
/Horusitzky, 1929; Pávai-Vajna, 1932/.

Kevés eredményt hozott a nagy körültekintéssel,ala
pos földtani vizsgálatokkal előkészített lillafüredi /855 m/ 
és később székesfehérvári /1241 m/ hévizfeltárásra irányu
ló fúrás. Mindbető kevés mennyiségű ásványvizet eredménye
zett. Az utóbbi Csitári—kút néven ma is üzemel.
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A fővárosi melegvizü fürdők vízellátásának javításá
ban elévülhetetlen érdemeket szerző Schafarzik Ferenc halá
la után a fürdők igazgatósága Pávai-Vajna Ferencet kérte 
fel az 1930-as évek elején a Rudas-fürdő fúrásainak kijelö
lésére. Itt egy régi terv megvalósitása lett volna a cél: 
a fürdő fűtése meleg vízzel. A tervezés abból indult ki, 
hogy jelentős vastagságú oligocén márga fedi a triász do
lomitot, s ez a rossz hővezető képződmény megakadályozza a 
hideg csapadék és a Duna-viz keveredését a hévizzel és ugyan
akkor a héviz nagyobb hőmérsékletét a fedő felé konzerválja. 
A javaslat a korábbiaktól eltérő szemléletet tükröz,miután 
a törésvonalaktól teszi függővé a fúrások eredményességét.
A 3 kis mélységű kút /36,80 m, 43,40 m és 151,0 m/ a kitű
zött célt ugyan nem érte el, de a forrásoktól eltérő össze
tételű ásvány-, illetve gyógyvizet ma is ivókúrára és fürdő
kezelésre használ ják. Helyesen állapit ja meg Pávai-Vajna Fe
renc Schafarzik Ferenc véleményével egyetértésben, hogy kis 
távolságon belül is eltérő jellegű ásványviz tárható fel 
anélkül, hogy a kuta1 és a források egymást befolyásolnák, 
legalább is nem olyan mértékben, mint ahogyan azt addig 
gondolták /P^vai-Vajna, 1939/.

A pesterzsébeti sós, jóaos gyógyviz feltárásához a 
fürdő bérlője, Földváry János ivóvizbeszerzése adta a gon
dolatot. Pávál-Vajna Ferenc úgy látta, hogy indokolt a ko
rábbi vizsgálataival kimutatott oligocén és pannon rétegek 
közötti fél erodált redőboltozat feltárása. A bérlőt mélyfú
rás létesítésére ösztönözte, s a 300 m-t meghaladó mélység 
elérése után a 100-170 m közötti miocén rétegeket szürőz- 
ték be. Feltételezését igazoltnak látta a viz 10 g/1 só
tartalma alapján, mivel a távolabbi fúrásokban ez mindössze 
2-7 g/l-t ért el. A régóta vajúdó szénhidrogénkutatást to- 
Vcdobfurással vélte megvalósítani, amely mind a sósviz,mind 
a földgáz eredetét tisztázta volna.
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A városligeti II. sz. hévizkut előkészítő munkálatai
ban először 1928-ban, majd az 1930-as évek elején részt 
vett. Első alkalommal a Földtani Intézet mellett őt is fel
kérték szakvéleményadásra, végül is a hévizkut egy bizott
ság munkájának lett az eredménye. A végleges tanulmányt Vendl 
Aladárral együtt állította össze, s ennek alapján az 1256,10 m 
mély hévizkut a reméltnél jóval kedvezőbb eredménnyel/4470 1 
79,5°C hőmérsékletű viz percenként/ fejeződött be /Vendl, 
1938/.

A fővárosban az 1920-as és az 1930-as években az or
szág többi részéhez viszonyítva nagyarányú ásvány- és gyógy- 
vizkutatást végeztek a "Budapest fürdőváros" cim elnyerése 
érdekében. Amint láttuk a városligeti hévizkut tervezésénél, 
ugyanúgy a margitszigeti II. sz. Magda és a III. sz. kutnál 
is a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a geológusok legkiválóbbjait 
kérte fel a hévizkutak tervezésére. E kutak helykijelölésé
ben és szakvéleményezésében, valamint a tabáni kutatásban 
Vendl Aladár és Weszelszky Gyula mellett Pávai-Vajna Ferenc 
is reszt vett. Optimizmusára jellemző, hogy az eredményte
len tabáni fúrás után is reménykedett fűtésre alkalmas nagy 
hőmérsékletű héviz feltárásában /Vendl, 1938; Pávai-Vajna, 
1936/.

A hévizkutatás és -feltárás mellett a hideg vízellá
tásban is te ékenykedett. Ukk község vizbeszerzési lehető
ségét Maros Imrével vizsgálta, ahol javaslatuk alapját a 
harmadidőszaki képződményekben mért dőlésadatokkal kimuta
tott boltozat képezte. A feltárt mediterrán mészkőre emlé
keztető képződményből a 246,5 m mély fúrással sikerült köz- 
fogyasztásra alkalmas ivóvizet nyerni /Pávai-Vajna anyag. 
Alt. 2., 1932/.
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Összefoglalás, értékelés

Az egyik legnehezebb feladatra vállalkoztunk, amikor 
Pávai-Vajna Ferenc hidrogeológiai tevékenységét vizsgáltuk, 
kiemelve abból a pozitiv és a negativ vonásokat. Kortársai 
általában módszere ellen emeltek kifogást, amellyel a föld
tani és a hidrogeológiai kérdéseket igyekezett megoldani.
A fokozatosan gyarapodó földtani és vizföldtani modellekről, 
valamint az uj kutatási módszerekről alig vett tudomást, s 
csak elvétve csillant ki -pl. a Rudas fürdői kutatásnál - 
olyan szemlélet, amely támadásra vagy ellenvéleményre nem 
adott lehetőséget. Ugyancsak zökkenőmentesen zajlottak le 
azok a munkák is, ahol mint bizottsági tag /Városliget, 
Margitsziget, Tabán/ működött közre uj hévizfeltárás elő
készítésében és megvalósitásában.

Tény, hogy Pávai-Vajna Ferenc - aki rendithetetlenül 
szorgalmazta a hévizkutak létesítését és a héviz hasznosí
tását - előfutára volt annak a nagy hévizprogramnak, amely 
az 1960-as évek elején elkezdődött az országban. E kiemel
kedő tevékenységét leginkább Szeged méltányolta, amikor ne
vét az Anna-kut helyén felállított szobor talpazatán és a 
Székely sori kutnál emléktáblán /1986/ örökítette meg.
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