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75 éve mélyült a
Hajdúszoboszló 
I. sz. városi mélyfúrás

ETO: 622.24

A hajdúszoboszlói gyógyvíz fel-
tárásának 75. évfordulójáról a
Magyarhoni Földtani Társulat

Tudománytörténeti Szakosztálya, az
Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület Történeti Bizottsága, a
Magyar Hidrológiai Társaság Vízügyi
Történeti Bizottsága és a Hajdúszo-
boszlói Gyógyfürdõ Rt. a hajdúszo-
boszlói Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola közremûködésével rendezett
ünnepi ülésen emlékezett meg. A
Gyógyfürdõ Rt. adott otthont a 2000.
október 26-án megrendezett emlék-
ülésnek. Dr. Sóvágó László Hajdúszo-
boszló város polgármesterének meg-
nyitója után a megjelent szakemberek
újszerû interpretálásban, narrá-
torszöveggel összefûzött elõadáscso-
kor formájában idézték fel a 75 évvel
ezelõtt lezajlott eseményeket. Az ülé-
sen elhangzott elõadások:

• Geológiai ismertetés: dr. Dobos Ir-
ma eurogeológus, hidrogeológus szak-
értõ

• A fúrás mûszaki körülményei:
Csath Béla bányamérnök, a Magyar
Olajipari Múzeum szaktanácsadója

• A hévízkút kitörését követõ idõ-
ben végzett laboratóriumi vizsgálatok:
dr. Pataki Nándor okl. építõmérnök,
címzetes egyetemi docens

• A gyógyfürdõ mai helyzete, táv-
lati fejlesztési elképzelések: Czeglédi
Gyula, a Hajdúszoboszlói Gyógy-
fürdõ Rt. cégvezetõ igazgatója

Narrátor: Fejér László, a Víz-
ügyi Múzeum, Levéltár és
Könyvgyûjtemény igazgatója.

Fejér László:
Hazánk az elsõ világháborút

követõ békeszerzõdés értelmé-
ben teljesen elvesztette földgáz- és kõ-
olajlelõhelyeit Erdélyben, Horvát-
Szlavóniában és a felvidéki Egbell kör-
nyékén, jóllehet azok kihasználására,
kitermelésére – az addig elvégzett
rendszeres kutatásokkal – már jórészt
felkészült. Ezek pótlására a Kincstár,
azaz a Pénzügyminisztérium kebelébe
tartozó XV. Bányászati Osztály a hú-
szas években jelentõs erõfeszítéseket
tett.

Dr. Dobos Irma:
Schafarzik Ferenc „A mélyfúrás fej-

lõdése és jövendõ feladatai hazánk-
ban” címû tanulmányában azt írta,
hogy „...a közeli jövõben sok termé-
szeti kincset éppen hazánk dombos
területeirõl, sõt sík Alföldjeitõl is vá-
runk”. „Különösen Böckh Hugó geo-
lóguscsoportjának nagy jelentõségû

1925. október 25-én fejezõdött be a Pávai Vajna Ferenc által kitûzött, és Faller Gusztáv
okl. bányamérnök által lemélyített Hajdúszoboszló I. sz. városi mélyfúrás, melybôl
1090,87 m mélyrôl 73 °C-os jódos, sós víz tört a felszínre gáz kíséretében. Mivel a
mélyfúrás nem hozta a kutatási célkitûzésben elõirányzott eredményt, az állam a hõ-
forrást 1926. július 15-ével 99 évre bérbe adta Hajdúszoboszló városának. E fúrás je-
lentõs melegvízkészletére alapozva kezdõdtek meg az európai hírû gyógyfürdõhely
kialakítását eredményezõ fejlesztések. A Csath Béla bányamérnök által összeállított
cikk az esemény 75. évfordulója alkalmából Hajdúszoboszlón rendezett emlékülésen
elhangzott elõadásokat a narrátorszövegbe ágyazott formában közli.

kutatásai biztatnak azzal a re-
ménnyel, hogy éppen a sík és az ala-
csony, hullámos területeinken nem-
csak földgázra, hanem esetleg petró-
leumra és kõsóra lehet reményünk.”
„De nem kicsinylendõ bizonyos esetekben
annak a hõenergiának a kihasználása
sem, mely erre a célra a hévforrások me-
leg vizében kínálkozik” (1920). A szak-
emberek meggyõzõdéssel hirdették,
hogy „a Nagyalföld negyedkorú réte-
gei alatt földgázt és ásványolajat tar-
talmazó harmadkorú rétegek fek-
szenek.”

„Böckh Hugó már 1911-ben, s késõbb
1914-ben a Nagyalföldre irányította a
földgázt és az ásványolajat kutató állami
geológusok figyelmét” (Böhm, 1939), és
kezdeményezésére már az elsõ világ-
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háború alatt az Eötvös-féle torziós ingával (mérleggel)
megindult a geofizikai kutatás az Alföldön, amely Horto-
bágy térségében egy zárt nehézségi minimumot,
Hajdúszoboszló mellett pedig egy maximumot mutatott ki
(1. kép).

A szerkezet megkutatására tervezett két fúrás közül 1918
és 1924 között (Schmidt, 1939) csak a Nagyhortobágy–I. sz.
1115,5 m-es fúrás (2. kép) mélyült a „Pentezúg” nevû dûlõ-
ben Mazalán Pál okl. bányamérnök vezetésével. Az elért
eredmény (a gyengén gázos, sós, jódos, 50 °C-nál nagyobb hõ-
mérsékletû felszökõ víz) bebizonyította, hogy a szerkezet va-
lóban szinklinális.

A torziósingás mérésekkel kimutatott relatív geofizikai
maximumra Böckh Hugó és Böhm Ferenc Hajdúszoboszlón a
Vérvölgy I. sz. fúráspontot telepítette. Elôfordulhatott, hogy
a  fúrást végzõ kutató kirendeltség teherautójának motorja ál-
tal hajtott fúrógép nem bírta a béléscsõ tömegébõl adódó ter-
helést, ezért a 343,1 m mélységet elért fúrást le kellett állítani.
Az igazság viszont inkább az, hogy Böckh Hugó külföldi tar-
tózkodása miatt Böhm Ferenc a kutatást Pávai Vajna Ferencre
ruházta át, aki 5, 10 és 20 m mély aknákban a felszín közeli
pleisztocén üledékekben mért „ál-dõlésekbõl” próbálta meg-
állapítani a pleisztocén rétegekben a feltételezett gyûrõdése-
ket, s ily módon a nehézségi maximumon belül keresett geo-
lógiai támpontot a fúrások telepítésére. Az így kimutatott dõ-
lésviszonyokból azután arra a következtetésre jutott Pávai
Vajna Ferenc, hogy a már korábban megállapított vérvölgyi
maximumtól Ny-ra a Bánomkert délkeleti oldalán, a várostól
ÉK-re kell kitûzni, illetve lefúrni a gázkutatást szolgáló III. sz.
kincstári, azaz a hajdúszoboszlói I. sz. városi fúrást. „A hajdú-
szoboszlói fúrást, amikor 300 m mély volt, az állami szolgálatból
való megválásom után 4–5 km-re nyugatabbra telepítették”, írta
Böckh Hugó. „Az eredeti fúrás teljesen megfelelõ helyen volt, és
szintén megkapta volna a feltárt melegvizet, de esetleg nagyobb
gázmennyiséget kapott volna” (1929).

Fejér László:
Hajdúszoboszlón ekkor senki nem gondolt arra, hogy

még ebben az évben a város területén, a további fejlõdést
döntõen befolyásoló, nagy jelentõségû kutatást indítanak
meg. Szoboszló ekkor elmaradt, esõs idõben sáros, kánikulá-
ban pedig poros mezõváros volt. Fejlesztésére alig volt re-
mény. Legalábbis erre mutat a Független Hajdúság címû he-
tilap 1914. április 6-i számának egy cikke, melyben egy 20
éves fiatalember arra a kérdésre, hogy meddig szeretne élni,
a következõ feleletet adta: „Én csak addig szeretnék élni,
amíg Szoboszlón a Kösely szabályozását befejezik, a városi
kórházat felépítik, az utcákat járdahálózattal ellátják és beve-
zetik a villanyvilágítást.” A lap – ismerve a helyi viszonyokat
– hozzáfûzte: „Nem gondolta ez a fiatalember, hogy mind-
ezek a dolgok az emberi életkor legvégsõ határának elérkezte
után is merõ álmok lesznek Hajdúszoboszlón.” Azzal már
csak mi toldjuk meg a történetet, hogy a fiatalember talán
örökké akart élni, de csalatkoznia kellett, mert nem számolt
a bányászati osztály geológusaival, mérnökeivel. A fúrási
pont helykitûzésének eseményérõl a Független Hajdúság
1924. július 13-i száma „Mélyfúrás Hajdúszoboszlón” cím-
mel közölt cikket, melyben a következõket írta: „A m. kir.
Mélyfúrási Vállalat legközelebb Hajdúszoboszló város hatá-
rán belül gázkutatás céljából mélyfúrásokat fog eszközölni.”

Csath Béla:
Faludi Béla a M. Kir. Bányászati Monopóliumok és Bányá-

szati Kutatások Központi Igazgatósága részérõl 1113/1924. sz.-
on 1924. november 15-én leadott üzemtervében többek között
az alábbiak olvashatók: „A tervezett mélyfúrás célja: a Nagy Ma-
gyar Alföld ásványolaj- és földgáz-elõfordulás szempontjából
való megvizsgálása, s így a tervezett mélyfúrás tulajdonképpen
geológiai kutatófúrás, mely azonban a felszínen lévõ üledékek
tektonikai viszonyaiból ítélve, sikeres feltárásra is vezethet...

A fúrás helye a csatolt helyszínrajzon van feltüntetve (3.
kép). A fúrás mélységét 600 méterre irányozzuk elõ, ha

1. kép

2. kép. Berényi Gábor Debrecen Székesváros kutatásának térképe (részlet)

Pentezúg
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azonban a geológiai viszonyok ezen elõirányzott mélységen
belül olyanok, hogy a fúrást sikeresen gáz- vagy ásványolaj-
feltárás reményében tovább folytatni indokolt, úgy a fúrást
tovább folytatjuk. Ennek a célnak megfelelõen a fúrást 458
mm átmérõvel kezdjük.

A fúrás lemélyítésére egy Trauzl-féle „Rapid” típusú gõzüze-
mû fúróberendezés szolgál, mely 600 m lefúrására alkalmas...

... A mélyfúró berendezés a következõ építményekbõl és
gépberendezésekbõl áll:

– négyzetes szelvényû, 20 m magas, rácsos szerkezetû fa-
vázas fúrótorony, melyben 5, 10 és 15 m magasságban védõ-
korláttal ellátott padozatok vannak elhelyezve, egymással és
a földszinttel létrákkal van összekötve;

– a fúrótoronyhoz épített daru- és gépház, a daruházban
és részben a fúrótoronyban áll a tulajdonképpeni fúró-
munkát végzõ fúródaru;

– a hajtóerõt 40 lóerõs, egyhengeres gõzgép szolgáltatja;
– a gépházban van elhelyezve az öblítõvíz szállítását vég-

zõ, kettõs hatású gõzszivattyú, mely percenként 600 liter
teljesítményû és 25 atm. nyomást képes kifejteni (4. kép);

– a gõzt egy 45 m² fûtõfelületû 10 atm. üzemnyomású lo-
komobil gõzkazán szolgáltatja;

– a fúrótorony és a fúrótelep világítása elektromos áram-
mal történik, melyet egy 110 voltos, 3,2 kW teljesítményû
egyenáramú generátor szolgáltat;

– a csatolt vázlatrajz (5. kép) mutatja a fúrótelep épületei-
nek elhelyezését.

Budapest, 1924. november 15-én
Faludi Béla
m. kir. bányatanácsos”

Az üzemtervet Czerminger Adolf bányakapitány 1924.
november hó 26-án 4049/1924. sz. alatti jóváhagyással
küldte vissza (6. kép).

A fúrást végzõ 3. sz. Trauzl „Rapid” típ. fúróberendezést a
béléscsövek befogadására készült 6 m mély és 3 m átmérõjû,
téglából készült akna fölé szerelték fel. A szerelés a zúzmarás,
esõs, rossz idõ, majd a korán beköszöntött tél miatt elhúzó-
dott. A munkálatoknál Faller Gusztáv fõmérnök végig jelen
volt, aki ekkor már a Debrecenben székelõ nagyalföldi M.
Kir. Bányászati Kutató Kirendeltségnek volt a vezetõje.

A felszerelési munka december 14-én befejezõdött, és 16-
án megkezdõdött a lyuk fúrása. A fúrótorony mellett építet-
ték fel az irodát. Ugyancsak a telepen volt a kovácsmûhely,
ahol a Szatmárnémetibõl származó Kerekes Ferenc, a hajdú-
szoboszlói Tóth Károly és késõbb Széll Kálmán fúrókovácsok
és Boldog-Varga Bálint fujtató dolgoztak.

A munkálatokat 12 órás két mûszakban, folyamatosan vé-
gezték, amikor is minden második vasárnap 24 órát kellett
dolgoznia egy-egy partinak. A fúrásnál dolgozó emberek az
ország különbözõ vidékérõl, sõt még külföldrõl is kerültek
ide.

Egy mûszakban hét fõ dolgozott az alábbi beosztásban:
1 fõ fúrómester,
1 fõ (elsõ) fúrósegéd, aki a géppel is dolgozott,
1 fõ (második) fúrósegéd, aki az utánbocsátónál tevé-

kenykedett, valamint az iszapvizsgálatot végezte,

5. kép. A fúrótelep elhelyezkedése

3. kép. A hajdúszoboszlói III. sz. kincstári gázos kút bányatelkének fektetési térképe

4. kép. „Rapid” típusú gôzüzemû fúróberendezés vázlata

III. sz. fúrás
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4 fõ segédmunkás, feladatuk a csõ forgatása és az iszap-
csatorna tisztítása volt.

A mûszakhoz tartozott 1 fõ fûtõ is.
A dolgozók nagyobb része „kvártélyon lakott” a faluban,

némelyek a családjukat is magukkal hozták.
A két parti dolgozói:
1. parti:
fúrómester Kühne Frigyes, aki cseh származású volt,
1. fúrósegéd Marjetkó (Gyõri) István Nagykanizsáról,
2. fúrósegéd a bunyevac származású Jellaschich Antal,
4 segédmunkás Csuka Lajos, Márton Mihály, Domokos Ber-

nát és Kiss Gábor hajdúszoboszlói lakosok.
Brandhúber Ferenc fûtõ Pilisvárról származott.
2. parti:
vezetõje a lengyel származású Olesják László,
1. fúrósegéd Braun Gyula Erdélybõl,
2. fúrósegéd Hauzer Sándor Marosvásárhelyrõl,
a segédmunkások közül Kerezsi Máté, Török Károly és

Varga Lajos helybeliek voltak, míg Hajmási Géza Kistere-
nyérõl jött.

Fûtõ a debreceni Böõr János volt.
A fúrási személyzetet kiegészítették az állomási telepen

dolgozó ún. „placcmunkások” (ma rakodómunkásoknak
hívják), akiknek a feladata a szénrakás, szállítás és egyéb ra-
kodási munkák elvégzése volt.

A dolgozók bére a beosztástól függõen 30–60 fillér/óra kö-
zött mozgott. Egy ideig a ledolgozott hétköznapokra külön-
élés és kertgazdasági pótlék címén egy pengõt fizettek, az ün-
nepnapokon végzett munka után %-ot kaptak a dolgozók.

A külföldrõl származott szakemberek hazájukban már
megfelelõ gyakorlatra tettek szert, és így jól segítették Faller
Gusztáv munkáját.

A munkálatokról napijelentés készült, egy példánya a fú-
rásnál maradt, egy példányt a kirendeltségre, Debrecenbe és
egy példányt Budapestre, a Pénzügyminisztériumba küldtek.

A furadékot a két-három napig a fúrásnál tartózkodó Pávai
Vajna Ferenc geológus vizsgálta meg (7. kép), majd ezt követõ-
en a mintákat Budapestre, a Földtani Intézetbe juttatták el.

A fúrószár 7/4”-es volt, a súlyosbítók átmérõje 70–200
mm között változott, míg a 97–510 mm átmérõjû vésõk kö-
zött pofás, lapos excenter és ún. spicc vésõtípusok is találha-
tók voltak. A kincstár által használt béléscsövek méretei a
táblázatban láthatók.

A fúrást 510 mm Ø-jû vésõvel kezdték, jobb irányú öblítés
alkalmazásával, és 458 mm Ø-jû volt az elsõ béléscsõrakat, ezt
68,85 m-es saruállással építették be a zöldesszürke agyagba.
Az átharántolt rétegeket és a beépített béléscsõrakatokat a 8.
kép szemlélteti.

Ezt követõen a lyuk tovább mélyült. A 112,2–113,1 m
között harántolt agyag után a 400 mm átmérõjû bélés-

6. kép.

7. kép. Pávai Vajna Ferenc a fúrási dolgozók között
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csõrakat megszorult 128,33 m-ben, 1925. február 24-én. A
béléscsõrakat felszabadítási kísérlete sikertelen volt, a fúrást
360 mm átmérõjû béléscsõ részére folytatták.

Dobos Irma:
Eközben már felsõ-pannon korú szürke és sötétszürke ho-

mokos, agyagos, mészmárgás összletet harántolt a vésõ. A tel-
jes rétegsoron belül 13 helyen mértek vízbeáramlást és gázt, a fel-
sõbb rétegekben (112,20–113,10 m, 150,50–177,21 m,
219,18–221,0 m között) pedig fõként gázt. Az elsõ pozitív gáz-
nyom már a felsõ-pannon képzõdmény felsõ szintjében je-
lentkezett, mégpedig a 150,5–177,21 m közötti „lignittörme-
lékes, homokos, márgás agyag alján”.

Csath Béla:
A jelentkezõ gyenge, meg nem gyújtható gáznyomok ki-

vizsgálására kanalazást végeztek, de e mûvelet közben a 360
mm Ø-jû béléscsõrakat 216,06 m-ben megszorult április 1-
jén. A következõ 279 mm Ø-jû béléscsõrakat elé folytatták a
fúrást.

Dobos Irma:
Ettõl kezdve lefelé nõtt a számításba jöhetõ rétegek

vízadó képessége, gáz- és sótartalma, valamint a hõmér-
séklete. A 335,4–339,0 m közötti rétegszakasz vizsgálata
1000 l/min vizet és napi 180–220 m³ gázt mutatott ki. Áp-
rilis 25-én a zöldesszürke, csillámos agyagban sikeres víz-
zárást végeztek 402,95 m-ben, a 279 mm Ø-jû bélés-
csõrakattal.

Csath Béla:
Az említett vízzárási próbát a következõképpen végezték:

a fúrólyukban lévõ vízoszlop nívóját megadott mélységig le-

kanalazták, ha ez a nívó tartotta magát 2–3 óráig, akkor a fú-
rólyukat feltöltötték csaknem terepszintig, és 4–5 napon át
figyelték a nívó változását.

A 279 mm Ø-jû béléscsõrakat beépítését követõen a be-
rendezés javítását kellett elvégezni, és kisebb átalakításokra
is szükség volt. A gyors javítás után a 241 mm Ø-jû bélés-
csõrakat beépítésével a 403,8–408 m közötti lyukszakasz
megkanalazásakor már 1400 l/min 34 °C hõmérsékletû vi-
zet és 500–600 m³/d gázt termelt a kút.

Fejér László:
Errõl adott hírt a Független Hajdúság 1925. május 17-

én: „Földgázt és melegvizet találtak Hajdúszoboszlón az Ál-
lami Mélyfúrás közegei. A földgáz energiája 35 lóerejû gép
állandó mûködtetésben tartásához volna alkalmas. Miután
az a remény, hogy lentebb még nagyobb mennyiségû föld-
gázt találnak, a mélyfúrás központi szakközegei utasítást ad-
tak a fúrási munkák folytatására.” Eddig az idézet.

Csath Béla:
A fúrást valóban tovább folytatták 241 mm Ø-jû bélés-

csõrakat elé, majd a 431,7–432,0 m közötti rétegpróba el-
végzését követõen ezt a csõszakaszt 472,24 m-es saruállással
zárták. A lyuk továbbmélyítését 205 mm Ø-jû rakat elé foly-
tatták, váltakozó rétegsort harántolva, a lyukat 613,8 m-ben
kicsövezték.

Fejér László:
Többször idézett kedvenc lapunk, a Független Hajdúság a

következõket írta: „1925. július 2-án Faller Gusztáv, a fúrásve-
zetõ mérnök bejelentette Marton Gábor polgármesternek,
hogy 750 m mélységben befejezték a fúrást, mert a rendelke-
zésre álló technikai felszerelés miatt lejjebb nem tudnak dol-
gozni.” A rossz hír miatti csalódottságot azonban egy kelle-
mes bejelentéssel oldja fel a lap, mely szerint „...600 m mély-
ségben 44 °C-os víz van és annyi gáz, hogy egy villanytelepet
mûködtetésben tudna tartani. Hajlandók lennének ezt feltár-
ni és átadni Szoboszlónak. A polgármester örvendetesen vet-
te tudomásul ezt a bejelentést. Nem kétséges, hogy a képvise-
lõtestület meg fogja ragadni az alkalmat, hogy a gyógyerõvel
bíró, fûtési és fürdési, tehát közegészségügyi és tisztasági cé-
lokra alkalmas melegvizû fúrást és gázforrást megszerezze.”

Dobos Irma:
A 750 m-ig megismert földtani felépítésbõl a terület kü-

lönleges és értékes tulajdonságaira lehetett következtetni,
azért indokolt a fúrás folytatása.

Csath Béla:
A továbbfúrást eldöntõ határozat után 1925 júliusában

rövid idõ alatt kicserélték a Trauzl Rapid 600 típ. fúróbe-
rendezést egy Fauck–Express típusú fúróberendezésre (9.
kép). A 25 m magas, ugyancsak favázas fúrótoronyhoz köz-
vetlenül csatlakozott a fúródaru befogadására a daruház.
Ehhez szemközti oldalon volt a gépház, mely a gõzgépek
befogadására szolgált. A fúródaru mûködtetése 50 LE-s
ikergõzgéppel történt. A gépházban volt elhelyezve az öblí-
tést végzõ kettõs hatású gõzszivattyú is. A fúrótorony és a
fúrótelep villanyvilágítását a lecserélt fúróberendezés vilá-
gítóegysége biztosította továbbra is.

8. kép. Hajdúszoboszló I. sz. fúrás geológiai szelvénye és béléscsövezése
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Fejér László:
A fúróberendezés kicserélése után a Független Hajdúság

augusztus 2-án közli, hogy „...a fúrás továbbfolyik az új be-
rendezéssel. Már 800 m-en alul vannak, 50 °C-os vizet is ta-
láltak.”
Dobos Irma:

Valóban, a 808,6–813,1 m közötti 4,5 m vastag szürke
homokból 55 °C hõmérsékletû, percenként 150 l jódos, sós
víz napi 1600–1700 m³-re becsült gázmennyiséggel ömlött
a felszínre. A vízben olajhab is jelentkezett. Miután a kana-
lazáskor sem a gáz, sem az olajnyomok nem erõsödtek, ezért
a fúrást tovább folytatták (földtani szelvény).

Csath Béla:
826,9 m-ben sikeres vízzárást végeztek a 169 mm átmé-

rõjû béléscsõrakattal. A továbbfúrás alkalmával olajnyomo-
kat kaptak 914–922 m közötti mélységben, de mivel a kana-
lazás alkalmával érdemleges gáz- és olajerõsödés nem volt
észlelhetõ, a vizsgálatot nem folytatták.

Az omladék feldolgozása közben a talpról 66 °C-os víz tört
fel gázzal és olajnyommal. E rétegszakasz kizárása után foly-
tatták a fúrást 138 mm átmérõjû bélécsõrakat elé, mely azon-
ban agyagrétegben 1019 m-ben megszorult. A fúrást csöve-
zés nélkül folytatták, október 23-án érték el a 1090,7 m-es
mélységet, és mivel a lyuk erõsen omlott, a fúrást beszüntet-
ték, majd október 24–25-én lyukvizsgálatot végeztek.

A munkálatok alkalmával lejátszódó eseményre Marjetkó
(Gyõri) István elsõ fúrósegéd így emlékezett vissza: „...a ré-

tegvizsgálat közben mosattuk a lyukat, majd kanalazást vé-
geztünk, sõt két szivattyúval ún. sorozatnyomást is alkal-
maztunk. Azon a bizonyos napon – október 26-án – reggel 6
óra körül a lyuk megindult, majd a víz- és a gázhozam foko-
zatosan nõtt, és hozzávetõlegesen egy óra múlva már 14–20
m-ig vert fel az iszapos víz.” (10. kép)

A víz még hetekig hordta a homokot a kútból, mely a to-
rony mellett több vagon mennyiségre szaporodott.

Megszületett a nagy szenzáció, 317 nap után, 1925. ok-
tóber 26-án befejezõdött a Hajdúszoboszló I. sz. hévízkút
feltárása, mely hónapok óta izgalomban tartotta a hajdú-
várost. A 24 óránkénti hozam Faller fõmérnök mérése sze-
rint 1600 l/min 73 °C-os jódos és sós víz, valamint 7300
m³/d gáz volt.

Fejér László:
Egy másik lap, a Hajdúföld tudósítója így írt ezekrõl a na-

pokról: „...egy hideg, ködös októberi estén együtt néztük
Faller fõmérnökkel, mint csapódik a magasba ez a drága me-
legvíz, melyrõl a szakértõkön kívül ekkor még senki sem
tudta, hogy mit jelent, mit ér. Az biztos, hogy Faller Gusztáv
örökre beírta nevét Hajdúszoboszló történetébe. A fúróto-
rony szomszédságában a hajdúszoboszlói sötétség hallga-
tott, a libalegelõ pusztaságán szálltak az õszi ködök...”

A kútból kiömlõ vizet eleinte a Bánomkert árkába, majd a
Bánomkert és a város között vályogvetõ agyaggödrökön,
kubikgödrökön és a libalegelõkön keresztül vezették.

10. kép. A hôforrás a kitörés idôpontjában
9. kép. A Fauck–Express típusú fúróberendezés modellje
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A Független Hajdúság az eseményt részletesen méltatta a
„Közép-Európa legforróbb természetes forrásvizét fedezték fel
Hajdúszoboszlón” címû cikkében, melyben a tudósító így írt:
„A forróvíz egy nagy gödörbe gyûlt össze a torony közelében.
Ehhez a gödörhöz zarándokolt hosszú sorban a hajdúváros (va-
lamennyi) reumás és csúzos betege, akik már az elsõ napokban
gyógyulást tulajdonítottak a csodásan felfakadó forrásvíznek.”

Csath Béla:
Faller Gusztáv fõmérnök (11. kép) és a melléje rendelt segí-

tõk a fúrási idõ alatt gondos felvételeket készítettek a mélyfú-
rási munkálatok minden egyes fázisáról, ezek az állandó meg-
figyelések és adatgyûjtések tudományos szempontból is nagy
értékûek voltak.

Dobos Irma:
A feldolgozott rétegsorozat 262 réteget tüntetett fel, s

azokban az agyag és homok 5:1 arányban játszotta a fõ sze-
repet. Az agyag szürke, néhol zöldes vagy kékes színû, oly-
kor sötétebb, sõt feketébe hajló is, amely az aszfaltos jel-
legre utal. „A begyûjtött fúrópróbák gazdag sorozata tudo-
mányos szempontból örökbecsû”, írta Schafarzik Ferenc.

A fúrási szelvény középsõ része 300-tól 900 m-ig agyagban
dúsabb, mint akár a felette, akár az alatta lévõ szintek. Termé-
szetesen az agyag és a homok között számos átmeneti réteg is
van. Sok a mészmárga réteg, és 7 helyen lignitnyomot lehe-
tett kimutatni. A lignitbõl Papp Ferenc szerint „a pannon kora-
beli beltenger sekélyességére és arra lehet következtetni,
hogy a tenger idõközönként elmocsarasodott. A hajdani ten-

ger jelenlétét a konyhasó, a jód és a bróm, valamint a vissza-
maradt kövületek... kétségtelenül bizonyítják” (1957).

A földtani rétegsort Kulcsár Kálmán, Sümeghy József és
Schmidt E. Róbert dolgozta fel kõzettani és paleontológiai szem-
pontból. Ennek során kiderült, hogy a vékony pleisztocén rétegek-
ben csupán egy kövületet, a Succinea oblongát lehetett kimutatni,
míg az alatta következõ rétegek felsõ-pannon korát számos
Limnocardium, Congeria, Ostracoda, Viviparus bizonyította. A
harántolt földtani képzõdmények rétegtani beosztása a kö-
vetkezõ:
0,0–0,75 m holocén
0,75–134,20 m pleisztocén (homok, agyag, homokos

agyag, helyenként lignitnyomokkal)
134,20–1086,34 m felsõ-pannon (homok, agyag, márga, lignit)
1086,34–1090,87 m rétegminta nem állt rendelkezésre, feltehe-

tõen ez is felsõ-pannon

Fejér László:
A hideg ellenére a város apraja-nagyja lubickolni kezdett

a szabadban (12. kép), s a libalegelõ gyepébe „fürdõkádak”-at
vájva, az asszonyok attól fogva odahordták a mosnivalót:
nem kellett a vizet forralni. Egyre többen kezdték mondo-
gatni, hogy mióta a vízben állva mosnak, megszûnt a karjuk-
ban, lábukban a fájás. Ezek voltak az elsõ tapasztalatok, hogy
a hévíznek nem mindennapi gyógyító ereje van. Õk voltak
az elsõk, akik észlelték a „csodatevõ” víz gyógyhatását. A
gyógyvíz jellemzõirõl a Független Hajdúság is írt (13. kép).

A hajdúszoboszlói hévforrás elõzetes kémiai 
vizsgálatának eredménye 1000 g vízben vagy grammokban
Kationok
Káliumion K+ 0,0242 g = 0,79 
Nátriumion Na+ 1,7566 g = 98,06 100 aeg%
Calciumion Ca++ 0,0141 g = 0,90
Magnéziumion Mg++ 0,0021 g = 0,03
Anionok
Clorion Cl¯ 1,9547 g = 70,82
Bromion Br¯ 0,0235 g = 0,37
Jodion J¯ 0,0084 g = 0,07 100 aeg%
Bórsavion BO2¯ 0,0215 g = 0,65
Kénsavion SO4¯ 0,0016 g = 0,02
Szénsavion CO3¯ 0,6706 g = 28,07
Metakovasav H2SiO3 0,0296 g
Összesen 4,5074 g
Parafinszerû organikus anyagok nagy mennyiségben.
A víz hõmérséklete 73 °C, levegõé 3 °C.
A víz fajsúlya 1,00403.
A víz fagyáspontcsökkenése 0,313 °C.
A vízben oldott anyagok osmosisnyomása 3,78 atm.
A víz elektromos vezetõképessége 0,006884 1/cm2

A vízbõl kitóduló gázok 100 térfogatában
metán 85,6 térf.
nehéz szénhidrogének 1,0
oxigén 0,7
szén-dioxid 5,0
nitrogén 7,2

Összesen 100,00 térf.

Dr. Pataki Nándor:
Az elhangzottak szerint ezek voltak az elsõ tapasztalatok,12. kép. Fürdôzôk a hôforrásnál (1925)

11. kép. Faller Gusztáv
okl. bányamérnök, fúrásvezetô



84 Kôolaj és Földgáz 34. (134.) évfolyam 6–7. szám, 2001. június–július

melyek arra mutattak, hogy a hévíznek nem mindennapi
gyógyító ereje van.

A népnek a hévízhez fûzõdõ gyógyító tapasztalatait késõbb
aztán vegyészek, orvosok szakvéleményei is megerõsítették, és
nemsokára követték a tudomány képviselõinek nyilatkozatai.
Dr. Emszt Kálmán adja közre a „Hajdúszoboszlói hévforrás
elõzetes vizsgálatának eredményei”-t a Hidrológiai Közlöny-
ben. Emszt ugyan nem volt jelen a helyszínen, „így az összes
szénsavas meghatározás és a kénhidrogén-meghatározás is hi-
ányzik. Monos Imre dr. kir. fõgeológus hozott a vízbõl pár litert
és a felfogható gázból” – írta Emszt, aki a vizsgálatokat a szoká-
sos módon végezte. A jód meghatározását Winkler professzor,
a brómot Weszelszky módszerével végezte.

A vizsgálatokról összefoglalóan így írt dr. Emszt: „A víz kissé
zavaros, opalizált ,sajátságos petróleumra emlékeztetõ szagú,
mely a vizet ivásra alkalmatlanná teszi. Szabad szénsav a víz-
ben nincs, kémiai alkata alapján a jódtartalmú konyhasós hévi-
zek csoportjába tartozik, s mint ilyen, nagy értéket képvisel.”

A hajdúszoboszlói mélyfúrásról dr. Schfarzik Ferenc, a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat Hidrogeológiai Osztályának
1925. december 16-i szakülésen számolt be, ahol a fúrás is-
mertetése után elõadását így fejezte be: „Ha pedig az állam-
nak ez a mélyfúrás mégsem hozta meg a kutatás perspektívá-
jának végsõ gyümölcsét, így más tekintetben ez a hévforrás,
mely általa fakasztatott, határozottan nagymértékû természe-
ti kincs, amennyiben kedvezõ összetételénél fogva balneoló-
giai használata elsõrangúnak ígérkezik. Ennélfogva célsze-
rûen berendezett fürdõintézet létesítésének már csak a gon-
dolata is a legmesszebbmenõ támogatásban részesíthetõ.”

Az I. sz. hõforrásnak a város tulajdonába való átengedé-
sével kapcsolatos sorozatos tárgyalások után a pénzügymi-
niszter, Bud János 82.219/1926. XV. sz. felirata szerint –
1926. július 15-én – Hajdúszoboszló városának bérbe adta
99 évre a gáz- és gyógyvíz kihasználása céljából az I. sz. gá-
zos kutat. Ez az I. sz. hõforrás engedélyokirata, melyet a
képviselõtestület név szerinti szavazással egyhangúlag elfo-
gadott 5792/1926–172. kgy. sz. alatt.

Fejér László:
A forrás vizének gyógyhíre gyorsan elterjedt, és már

1926-ban egy-egy meleg tavaszi-nyári vasárnapon a város-
ból, no meg a szomszédos környékrõl és természetesen
Debrecenbõl a gyógyulást keresték a gödrökben, árkokban
folydogáló gyógyvízben.

A hajdúszoboszlói állami fúrás, melyet a Hajdúföld „cso-
daforrása” néven emlegettek, rövid, néhány hónap alatt tá-
voli vidéken is ismertté vált (14. és 15. kép).

Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatóink!
Az eddigiekben igyekeztünk beszámolni a 75 évvel ez-

elõtti eseményekrõl. Az ezt követõen eltelt idõt – a fürdõ ki-
alakulása szempontjából – négy szakaszra lehet tagolni:

1. A fürdõ kialakulásának korszaka 1926–1935-ig tartott.
2. Az 1935-tõl 1945-ig tartó szakaszt a gyógyfürdõ tuda-

tos fejlesztése jellemzi.
3. A gyógyfürdõ fejlesztésének második szakasza

1945–1960-ig tartott.
4. Az 1961-tõl napjainkig terjedõ szakasz a gyógyfürdõ

fejlõdésének újabb korszaka.

14. kép. A szoboszlói „sárfürdô”

15. kép. Fürdôzôk (1927)

13. kép. 
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Hogy miként ment végbe az említett fejlõdés, arról
Czeglédi Gyula úr tájékoztatóját hallgassuk meg.

Czeglédi Gyula
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elõadás összeállításakor a bõség zavarával és a rendel-

kezésre álló idõ szûkösségének összehangolásával küzdöt-
tem. Remélem, elõadásomban sikerül azon lényeges pon-
tokra rávilágítani, melyek a tisztelt jelenlévõkben gondola-
tokat ébreszthetnek a modern fürdõfejlesztések irányairól
és a szolgáltatások minõségének hatásáról a vendégforga-
lomban.

A megállapításokat a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Rt.
elmúlt 5 éves példáin keresztül kívánom igazolni.

Mielõtt elõadásomat elkezdem, egy nagyon rövid bemu-
tatást engedjenek meg, hogy azok, akik esetleg nem ismerik
a hajdúszoboszlói gyógyfürdõt, néhány alapinformációt
kapjanak az érthetõség kedvéért.

A hazai termál-idegenforgalmi piacon
– a legmagasabb minõségi besorolás (országosan kiemelt

gyógyhely),
– kikapcsolódást, pihenést szolgáló hatalmas terület (25 ha),
– a meghatározó piaci részarány (kb. 7%) révén a 73 éves

Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Rt. több évtizede õrzi ki-
emelkedõ helyét.

Jelenleg a hatályos rendelet (37/1996. MT) alapján a 16
medence (9430 m³ térfogat) napi 14 000 vendég befo-
gadását teszi lehetõvé.

A modern gyógyfürdõfejlesztés irányai:
1. biztonságos infrastruktúra (nem látványos, de nélkü-

lözhetetlen);
2. hagyományos gyógyfürdõfejlesztés (kiemelendõ a

gyógyító hatás tudományos igazolása és ennek marketing-
ben való hasznosítása, a kor követelményeinek megfelelõ
konzervatív élményelemek bõvítése);

3. a világ legújabb és már mûködõ, teljesen új
víziszórakozást biztosító élményeinek megvalósítása (sza-
badban, zárt téren);

4. minõségügyi rendszer kiépítése.
Láthatóan a fejlesztés négy fõ irányából három jelentõs

beruházási igényû, s közülük csak kettõ: a hagyományos
gyógyfürdõfejlesztés és az új víziszórakoztató központok je-
lentenek a vendégek számára látható eredményt.

A fejlesztések szükségességét a következõkben adatokkal
kívánom bizonyítani külön-külön, két szálon haladva, külön
a gyógyfürdõfejlesztések és külön a víziélmények kialakítá-
sának szükségességét.

Mielõtt azonban erre sor kerülne, nagyon röviden szól-
nom kell arról is, hogy az a fejlesztési folyamat, amely a
hajdúszoboszlói gyógyfürdõt az elmúlt 5 év során jellemez-
te, nem véletlenszerû, nem esetleges, hanem alapos helyzet-
elemezésen és abból kiinduló stratégiameghatározáson ala-
pult.

1996-ban dr. G. Fekete Éva irányításával kétnapos work-
shopra került sor, melyen a város valamennyi jelentõs ide-
genforgalmi tényezõjének képviselõje jelen volt. Ez alka-
lommal megvitatták a város idegenforgalmi koncepciójához
szükséges helyzetelemzéseket, és meghatározták az abból
adódó idegenforgalmi stratégiai pontokat.

SWOT-analízis keretében megállapították a város erõs-

ségeit, gyengeségeit, lehetõségeit, a veszélyeket, és ebbõl
adódóan a stratégiai pontokat.

E kiindulási alapból készítettük el a hajdúszoboszlói gyógy-
fürdõ 8 éves fejlesztési programját, mely célul tûzte ki, hogy a fej-
lesztések befejeztével a gyógyfürdõ olyan idegenforgalmi vonz-
erõt jelentsen, mely a fejlett országok turistáinak igényeit is ké-
pes jó színvonalon kielégíteni, és ezen keresztül a cég tevékeny-
ségébõl adódó gazdálkodás fejlesztése tegye lehetõvé magas fe-
dezeti összeg tartalmú árbevétel elérését, valamint az alkalma-
zottak jövedelmének emelését is. Ugyanakkor vitathatatlan tény,
hogy a fejlesztések hatása nemcsak a városra, de az egész kelet-
magyarországi régióra jelentõs multiplikációs hatást fejt ki.

A fejlesztések elsõ két évében a biztonságos infrastruktú-
ra beruházását végeztük el, majd ez idõtartam alatt elõkészí-
tettük a gyógyfürdõ fejlesztésének terveit. A gyógyfürdõ
fejlesztése 1998 elején kezdõdött, és a fürdõt 1999 nyarának
elején átadtuk a nagyközönségnek.

Jelenleg a 3. és 4. pontban jelzett feladatok megvalósítása
van napirenden, mindkét feladat hosszabb idõt vesz igény-
be. A strandfürdõ rekonstrukciója és új víziszórakoztatás
létrehozása a következõ évek feladatai a cég vezetõsége szá-
mára, ugyanígy a minõségügyi rendszer kialakítása is.

A strandfürdõ rekonstrukcióját és az új víziszórakoztató
centrum létrehozását úgy ütemeztük, hogy az elsõ ütemben
megépült Magyarország elsõ Aquaparkja, 2001-tõl kezdõ-
dõen pedig a strand rekonstrukcióját, illetve az Aquapark 2.
ütemét kívánjuk megvalósítani.

Ki kell emelnem, hogy eddigi fejlesztések jórészt saját
erõbõl valósultak meg. Azonban az új fejlesztések megvaló-
sításához nélkülözhetetlen az állam szerepvállalása, és nyo-
matékosan hangsúlyozni kell, hogy az elmúlt évek, évtized
során soha olyan kormányzati szándék nem volt tapasztal-
ható, mint jelenleg a Széchenyi-terv keretében, mely sze-
rint jelentõs – milliárdos – támogatást kívánnak az idegen-
forgalom megalapozott fejlesztéséhez nyújtani.

1. ábra. Ismeretszerzési módok

2. ábra. A látogatás gyakorisága

Orvosától
19%
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49%
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3%

Utazási
irodától

4%
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Szerény véleményem szerint ez megalapozott és számok-
kal alátámasztott, jó döntés.

Mind a kormány, mind a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ
Rt. döntéseinek megalapozottságát a Hajdúszoboszlói
Gyógyfürdõ Rt. példáján keresztül a következõ módon sze-
retném igazolni:

Folyamatos közvélemény-kutatásunkból, melynek kér-
déseire vendégeink véleménykérõ lapon válaszolnak, a kö-
vetkezõ kimutatások születtek:

Vendégeink gyógyfürdônkrôl szerzett ismereteinek for-
rását az 1. ábra szemlélteti.

A vendégek 98 százaléka ajánlja szolgáltatásainkat isme-
rõseinek, valamint 67 százalékuk ismét vendégünk kíván
lenni a jövõben (2. ábra).

A kapott szolgáltatásokat a vendégek ötfokozatú ská-
lán értékelték, augusztus–szeptember hónapban az ered-
mény 4,59 pont volt. A véleménykérõlapot minden kúra-
vendég megkapja, a vendég személyre szólóan is értékel –
ez az értékelés az alapja a dolgozók külön anyagi jut-
tatásának. A rendszert az Egyesült Államok kórházaiban
is használt legszigorúbb értékelési paraméterek szerint
dolgoztuk ki.

Mindezek összefoglalásaként úgy gondolom, hogy a
gyógyfürdõ fejlesztése mind elfogadott stratégiánk sze-
rint, mind a vendégek megítélése alapján jó irányban ha-
lad.

Bízunk abban, hogy a közeljövõ fejlesztései Hajdúszobosz-
lót valóban európai minõségû fürdõkomplexummá, Kelet-
Magyarország vezetõ turisztikai zászlóshajójává emeli.

A gyógyforrások Magyarország, így Hajdúszoboszló
egyik legnagyobb nemzeti kincsét jelentik és felbecsülhetet-
len értékûek.

Fejér László:
Az elhangzottakkal egyetértve megállapítjuk, hogy a

hajdúszoboszlói gyógyfürdõ az eltelt évtizedek alatt hazánk
egyik legkorszerûbben felszerelt gyógyfürdõjévé vált, s
megvalósult a gyógyulni vágyók és a gyógyítók álma, kultu-
rált körülmények között pihenni, gyógyulni és gyógyítani.

Köszönöm, hogy meghallgatták a 75 év eseményeinek
történetét.
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Kívánt újítás Nemzetiség Összesen
magyar lengyel német egyéb 

Vízi játszótér 5,65 3,71 0,52 0,45 10,33 

Látványmedence 9,28 6,75 0,70 0,51 17,24 

Több zöld terület 6,18 3,80 1,00 0,25 11,23 

Tisztább egészségügyi blokkok 5,07 2,73 0,94 0,35 9,08 

Homokos strandröplabdapálya 5,80 3,91 0,66 0,23 10,60 
Teniszpálya 3,51 3,08 0,58 0,20 7,38 
Egyéb sport 2,03 1,47 0,38 0,10 3,98 
Több kulturális lehetõség 4,95 2,88 0,75 0,16 8,73 
Élõzene 7,50 5,69 1,09 0,33 14,61 
Animátorok 3,42 2,41 0,80 0,18 6,82 
Összesen 53,40 36,43 7,41 2,76 100,00 

A kúravendégek által  igényelt legfontosabb újítás, %


