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A szolnoki Tisza Szálló
hévizkútjának története (1927-1928)

Szolnok város képviselő-testületé-
nek 1925. július 3-i közgyűlésén dr.
Tóth Tamás polgármester nagy érdek-
lődésre számot tartó bejelentést tett: a
magyar királyi kormány az ország vá-
rosainak megsegítésére 7,5%-os kama-
tú, 20 éves lejáratú külföldi kölcsönt
(az ún. „Speyer-féle" kölcsönt) vett fel,
melynek utalványozása a törvényhozás
útján fog eszközöltetni. - Mi döntjük
el, hogy a ránk eső pénzösszeget mire
költjük, de meg kell, hogy mondjam,
az elvárások szerint háromnegyed
részben hasznot hajtó beruházásokban
kell gondolkodnunk, annál is inkább,
mert a törlesztésre a kereseti és a for-
galmi adóból a várost megillető részt
kell felhasználni, és ha netán ez kevés
lenne, akkor a fogyasztási adó, vagy
más egyéb jövedelmeink is figyelembe
jönnek. Az előadás további részébe
többféle beruházási javaslat is elhang-
zott (pl. bérházak építése, villa-
mosautó-járat indítása, vágóhíd kor-
szerűsítése stb.), közülük a legnagyobb
jelentőségű és költségű egy gőzfürdő
létesítése volt a Tisza-parti állatvásár-
téren. A képviselők az ilyenkor szoká-
sos vita után egyhangúlag megszavaz-
ták a polgármester és a dr. Kiss Ernő
ügyvéd, felsőházi tag elnöklete alatt
álló városi építő bizottság közös indít-
ványát, majd felhatalmazták az elöljá-
róságot, hogy a szükséges pályázatokat
hirdesse meg, eredményéről pedig ad-
jon részletes beszámolót.

Ez utóbbira 1926. január 18-án ke-
rült sor, amikor is nemcsak a szolnoki
Pápay Antal és Társa építő cég 235 401
500 koronás ajánlatát, mint legelőnyö-
sebbet fogadták el (március 26-án vi-
szont pályázati szabálytalanságokra hi-
vatkozva módosították a döntést, és a
Bedé, Ehrlich és Dömény cégnek adták
oda a munkát 6 264 092 000 koroná-
ért), hanem itt vetődött fel először az
is, hogy az építendő fürdő részére költ-
ségtakarékosságból saját artézi kutat
kellene fúratni.

A javaslat elfogadását ismét pályá-
zati kiírás követte, melynek fő feltétele
egy 300 m-es kút lefúrása volt (a mély-
séget valószínűleg a századfordulói ar-
tézi fúrások ismeretanyaga alapján ha-
tárrozták meg), négyfajta méretű (241-
203-159-108 mm-es) befejező csővel.

Az árlejtési felhívás nyomán több
pályázó adott be ajánlatot (özv. Kovács
Vinczéné és Truka Ferenc fiai cég
Debrecenből, Kalamaznik Nándor és
Társa, valamint Steiner Miksa és Zsig-
mondy Béla Budapestről, Soós Sámuel
Újpestről, Prónay József és Társai cég
Hódmezővásárhelyről), közülük végül
a legelőnyösebbnek látszó Lapp Hen-
rik-féle részvénytársaságét fogadtak el
az 1926. október 18-i képviselő-testü-
leti ülésen. A felvett jegyzőkönyv kö-
vetkező sorai azt bizonyítják, hogy a
fürdő vízellátásával kapcsolatos erede-
ti elképzelések már ekkor jelentős mó-
dosuláson mentek keresztül: „... mint-
hogy előre láthatólag a kiút 300 méter
mélységig a fürdő céljaira alkalmas
38-40 fokos víz feltalálható nem lesz, s
akkor a fúrás tovább eszközlendő, már
most szükséges a további legalább 300
métertől 1000 m-ig terjedő 50 méte-
renkénti fúrás egységárainak megálla-
pítása".

Felmerül a kérdés: miként juthatott
a geológia tudományában járatlan tes-
tület erre a meglehetősen pontos felis-
merésre? Nos, a helyzet megértéséhez
először is tudnunk kell, hogy az ország
lakossága kevés dologról hallott annyit
ebben az időben, mint az egy évvel
ezelőtt feltárt hajdúszoboszlói hévízről
és annak hasznosítási módozatairól
(épületfűtés, gyógyfürdő, villa-
mosáram-termelés a gáz segítségével),
melyek ha jelentős beruházás árán is,
de hatalmas vagyonhoz juttathatják az
ott élőket. Biztosra vehetjük, hogy a
szállingózó hírek nyomán Szolnokon
is elvégezték a szükséges számításo-
kat, és rájöttek, hogy az építendő szálló
és fürdő hosszú távon csak akkor tehe-

tő igazán nyereségessé, ha egy meleg-
vizes kút készítésével kiváltják az ere-
detileg tervezett drága szénfűtést. Egy
ilyen döntés után pedig kihez is fordul-
hattak volna segítségért máshoz, mint
ahhoz a Pávai Vájna Ferenchez, aki a
hajdúszoboszlói gyógyvizet is napvi-
lágra segítette? Hogy külső tanácsra,
vagy saját elképzelésként, de e lépéssel
egyidőben előzetes állásfoglalást kér-
tek és kaptak a Magyar Állami Földta-
ni Intézet igazgatójától, Horusitzky
Henriktől is, s így már teljesen érthető,
hogy a fúrási pályázat értékelésének
idején miért voltak olyan tájékozottak,
és miért kardoskodtak olyan szilárdan
a Lapp-cég megbízása mellett, aki a
jelentkezők közül a legnagyobb gya-
korlattal rendelkezett nagymélységű
kutak fúrásában. Sajnos, az előzetes
szakvélemények közül csak Horusitz-
kyéből maradtak fenn részletek, így
ebből idézek: „... Szolnokon körülbelül
200, 600 és 1000 méter mélységekben
levő víztartó rétegeket helyeztem kilá-
tásba, és biztosítottam az érdekelteket
arról, hogy a legmélyebb rétegből 45-
50 °C körüli hőfokú vizet fognak nyer-
ni."

A biztatás nyomán a polgármester
1927 elején aláírta a Lappékkai kötött
szerződést, majd megegyeztek a kivi-
telezői részszámlák kifizetési módjáról
is: a város utalványozása alapján a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt.
fizet Lappéknak, a város pedig két
éven belül megtéríti ezen összegeket a
banknak, a mindenkori Nemzeti Bank
kamatlába felett 2,5%-os kamattal.
Mindezek közben 1927. január 29-én,
azaz szombat délután nagy érdeklődés
közepette megkezdődött a fúrás. A
„Szolnoki Újság" című helyi lap ripor-
tere egy nappal később példaadó rész-
letességgel örökítette meg a nagy ese-
ményt: „Óriási fatorony emelkedett a
napokban a félig kész fürdőépület mel-
lett, hatalmas csövek hevertek jobbra-
balra, és látszott, hogy készül valami.
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A beavatottak már akkor is tudták,
hogy a kutat fúrják a készülődések
helyén. A múlt hét folyamán megérke-
zett a 40 lóerős gőzgép is, s így egész
gépi berendezést is létesítettek a fúrás-
hoz. Szombaton délben minden előké-
születet befejezett a Lapp gyár, a kutat
fúró vállalat, és megkezdődött a mély-
fúrás. A fúrás észleletéit alább adjuk. A
gőzgép excentcrje egy kötél segítségé-
vel a torony legfelső részén elhelyezett
tengelytől függő óriási vésőt mozgat
percenként kb. 120-150-szer. A véső
súlya jelenleg 1200 kg, az azonban
lefelé haladás közben, vagy nehezebb
földnél nagyobbodhat. A véső egy 50
cm hosszú és 6-8 cm széles acéllap,
amelyet felülről vassúlyokkal nehezí-
tenek. Az excenter mozgatása által a
véső gyorsan egymás után lecsapol a
földre, egy kézi szerkezet segítségével
közben állandóan forgatják, s így a
véső köralakban fellazítja a földet. A
felvágott földet nagy
nyomású Wortington szi-
vattyúval távolítják el,
úgyhogy az egyik csőből
a víz nagy nyomással a
fúrás helyére áramlik, itt
a fellazított földet kimos-
sa, s a másik csövön eltá-
vozik az iszapos víz, ez-
által a víz maga is előse-
gíti a fúrást. Ebből az
iszapos vízből iszapolás
útján megkapják a talaj-
rétegződés képét, amely
geológiai szempontból is
érdekes tanulságokra és
következtetésekre adhat
lehetőséget.

A csöveket közvetle-
nül a fúrás alatt illesztik
már bele, s a véső a cső-
ben jár, a cső lassan
ereszkedik a fúrás által
magától lefelé. Ezzel a
módszerrel a mi talajunk-
ban napi 15- 16 métert
haladnak lefelé. ... La-
punk zártakor éppen elér-
ték a 100 m mélységet".

Február 11-én, pénte-
ken már 218 méterben
volt lalp, az újság pedig
tudatosította olvasóival,
hogy ezután valószínűleg
kevesebbszer tud hírt ad-

ni a munkálatokról, mivel a „további
mélységeknél progresszíve lassabban
megy a fúrás". Eddig „... egyetlen ne-
hezebb talaj mutatkozott, bizonyos
agyagkő képződmény, amiről a főgeo-
lógus (valószínűleg Pávai - B. I.) meg-
állapította, hogy kavicsolódás alatt lé-
vő agyag. A fúró még mindig sűrűn
talál futóhomokot, ami a fúrásra igen
előnytelen, mert eltömi a fúrási lyukat,
és a cső nehezen megy le a fúrás után.
Érdekes, hogy a futóhomok, ez a ki-
mondottan felszíni és tengerfenéki
képződmény csak most kezd jelentkez-
ni, kb. a 170-ik méter óta. Ez annyit
jelent, hogy az alföldi őskori tófenék
futóhomokjára 170 méternyi egyéb
(agyag) réteg rakódott le az évezredek
folyamán."

Ma már persze ez a vélekedés nem
állja meg a helyét (a szolnoki Tisza-
parton kb. 340 m-ig pleisztocén korú
folyóvízi, majd 550 m-ig felsőpliocén-

levantei korú vegyesen folyóvízi, mo-
csári és eolikus hordalékok fúrhatok át,
szó sincs tehát tengerfenékről), akár-
csak az újság egyik február 20-i közlé-
se: „A geológusok megállapításai sze-
rint Szolnok, s főként ez a része bele-
esik a Hajdúszoboszló-Kecskeméti
forró vízrétegződésbe..." Milyen örö-
möt okozott volna e közlés valósággá
válása Nagykőrösön, ahol a Lapp-cég
éppen ezekben a napokban módosíttat-
ta szerződését a 600 méteres mélység
elérésekor arra hivatkozva, hogy az
addig feltárt rétegsor teljesen víztelen-
nek bizonyult...

Március elején aztán már Szolno-
kon is jelentkeztek az első gondok,
melynek nyomán Pávai és a város kö-
zött nézeteltérésre került sor. Az okot a
főbányatanácsos szolgáltatta az „Új

Nemzedék" című lapban
megjelent cikkével, mely-
ben a hévízkutatás célsze-
rűbbé tételét boncolgatta,
rossz példaként említve
Szolnokot, ahol lám, meg-
építik a fürdőt, és most
szeretnének mellé meleg
vizet is találni. „Mindene-
setre helyesebb lett volna,
ha először keresték volna
meg a hőforrást, és azután
a meleg víz mellé építői
ték volna fel a fürdőt"
tette még hozzá. uulwi
módszerére, amivel a ple-
isztocén rétegeken mért
dőlésekből határozta meg
a fúrási pontokat (mai is-
mereteink szerint egyéb-
ként ez a módszer teljesen
alkalmatlan az ilyen mély-
ségű kutak helyének kije-
lölésére).

Hogyisne - írta a
„Szolnoki Újság" március
10-i száma -, hiszen egy
távolabbi helyen soha
nem épített volna fel a vá-
ros egy olyan szállót, ami-
nek a központban a helye.

A szolnoki Tisza Szálló hévízkútjának fúrása 1928 nyara
körűi

Jó másfél hónap telt el
ezután addig, amíg a fú-
rásról végre kedvezőnek
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látszó hír érkezett: április „... 21-én
éjjel 12 órakor vízdús rétegre találtak a
mélykút fúrása közben ... (néhány nap
múlva) ... ideérkezett a Lapp vállalat
mérnöke, aki a vízér kimunkálását fog-
ja végezni. A vizet 528,3 méternél
találták, hozzávetőlegesen 30-35 fok
hőségű és kb. percenkénti 50 lt. vízbő-
séget jelent." A „hozamot" persze min-
den hozzáértő kevésnek találta, ezért a
munkálatok folytak tovább. Májusban
két említésre méltó esemény is történt.
Az egyik: 22-én a városban tartotta
vándorgyűlését a Magyar Földrajzi
Társaság, melynek ülésén Cholnoki Je-
nő professzor, Pávai régi ellenfele az
Alföld kialakulásáról tartott előadást,
de a megjelentek számára rendezett
\ árosnézésen a közelben levő fúrást
nem tekintetie meg. Pedig látogatását,
véleményét a helyi lapok biztosan szí-
vesen közölték volna... A másik: né-
hány nappal ez után gázt találtak a
feljövő vízben, mely meggyújtva 30-
40 cm-es lánggal égett, egy újságírót
pedig a következő közlésre ragadtatott:
„Amióta a városi fürdőszálloda víz-
szolgáltatására fúrott mélykút tájékán
dr. Pávai Vájna Ferenc főgeológus for-
róvíz, esetleg földgáz eshetőségét he-
lyezte kilátásba, az egész város inten-
zív érdeklődése fordult a mélyfúrás
felé... (mivel pedig a város igyekezne
nehéz gazdasági helyzetén segíteni) ...
mindenki nagy reménységgel várta a
mélyfúrásról jövő híreket, mert az ab-
ból nyerhető természeti kincs lényeges
értéket jelentene a városnak." A követ-
kezőkben ismét szó esett a környék
melegvízzel való fűtéséről, a kitermel-
hető gáz hasznosításáról, majd a reali-
tásokról: eddig egyetlen réteg sem
adott 120-150 liter/percnél több vizet,
viszont a feltört gáz „egy nagyobb
gázmedence közellétét sejteti".

Ekkor még senki sem gondolta,
hogy a következő hónapokban egyik
kudarc a másikat követi majd, teljesen
elkedvetlenítve a lelkes szolnokiakat.
A kialakult hangulatot a „Szolnoki Új-
ság" 1927. szeptember 15-i száma ér-
zékelteti a legjobban, „Mi most a legál-
landóbb szolnoki beszédtéma" cím
alatt. „Hol vagyunk tekintetes Úr, hét-
százon vagy kilencszázon - kérdezte

egy magyar a múltkorában a Tiszapar-
ton" - kezdi a cikkíró, majd közli,
hogy mindenki a gőzfürdói kútról be-
szél. Figyelni kezdi a körülötte sétálók
beszélgetéseit, és lám mindenki szá-
mokat említ. Mi ez - kérdi magától -,
gólarány vagy fizetés? Nem, itt a fúrás
mélységét saccolja vagy állítja min-
denki! Nagy csoportok állnak a gőzfür-
dő előtt, egy öregasszony például eskü-
dözik, hogy nemcsak víz, hanem gáz is
van, más látta is ezt égni, a harmadik
szerint a sziklán nem tudnak átmenni,
az a baj, a negyedik a futóhomokot
okolja. „Mindenki jólértesült. Egyikük
a vezetőmérnök szolgálójának az uno-
katestvére, a másiknak az apja dolgo-
zik a szállodai szobafestésnél, a harma-
dik jól ismeri azt a lányt, kinek barát-
néja jóban van az egyik gépésszel slb."
Milyen szomorúság lesz itt, ha vége
lesz a fúrásnak, és vissza kell szokni a
folyammérnöki hivatal most elhanya-
golt Tisza vízállásait tanulmányozni!

Néhány nap múlva aztán megint
bizakodóvá vált a lakosság, amikor
kiderült, hogy csak egy egyszerű cső-
szorulás miatt állt a munka, de a feltöl-
tődést kitisztították, így most egy 20-
30 cm-es pala kőzetre akadtak, ami a
forróvíz szempontjából felettébb ked-
vező előjel.

Aztán - ki tudja, immár hányadszor
- ismét erőt vett mindenkin a csügge-
dés, különösen amikor 1928. február
2-án híre jött, hogy Karcagon (Berek-
fürdő) Pávai kutatófúrásában már köz-
vetlenül 600 méter alatt nagymennyi-
ségű melegvízre és gázra bukkantak.
Az itteni munkálatok egészen váratla-
nul és „túl gyorsan" jelentkező sikere
ismét a szolnoki kút sikertelenségére
terelte a figyelmet, bár az is igaz, hogy
az ottani kitörés hevességét és károko-
zását itt, a város belsejében senki sem
hiányolta. Hát igen - sóhajtott nagyot a
„Szolnoki Újság" 1928. február 2-i
számának egy cikkírója -, Karcagon a
geológiai megfontolás döntötte el a
kúthelyet, nálunk csak a szálló helye,
így aztán most irigykedhetünk a karca-
giakra.

Megemlíti még a szerző, hogy a
napokban a fúrásnál járt a magyar kirá-
lyi Népjóléti és Munkaügyi Minisztéri-
um műszaki főtanácsosa, Czárán Péter,
aki jelentésében semmilyen műszaki
hiányosságot sem tudott feltárni, nem a

Lapp cég felelős tehát az eredményte-
lenségért. Akárcsak a közeli Nagykő-
rösön - tehetnénk hozzá -, ahol a város
népe szinte szóról szóra ugyanezt éli
meg ugyanekkor. Pávai persze róluk is
kiderítette, hogy „alapvetően felelőt-
lenek" voltak, hiszen a lakosság vízel-
látására szánt artézi kutat a Szolnoki és
az Encsi út sarkára tűzték ki, pedig a
rétegdőlések alapján a várostól délre,
délkeletre kb. 4 km-re a mezőn kellett
volna fúrni...

A következő hetek sem hoztak ered-
ményt, pedig április 14-én, szombat
reggel hét órakor az időközben elké-
szült Tisza Szállót is megnyitották. Az
először dr. Kiss Ernő, majd dr. Tóth
Tamás ünnepi beszédét hallgató kb.
140 meghívott - köztük Bud János
pénzügyminiszter - és az egyszerrű
utcai bámészkodók egyaránt megcso-
dálták az előkelő jómódot árasztó,
díszes épületet, melynek összképébe
sehogyan sem illett bele az a gerendák-
ból és deszkákból összeácsolt torony-
bódé együttes, ami a földszintes oldal-
szárny előtt magasodott. Szerencsére
Westher Rezsőnek, az étterem bérlőjé-
nek kitűnő ételei, jó italai gyorsan fel-
edtették ezt a látványt az egész nap ott
mulatozó hölgyekkel és urakkal - ez
utóbbiak közül jónéhányat még a va-
sárnap délelőtt is itt talált ágyban, fo-
telben szundikálva. Úri helyről lévén
szó, ez sem jelentett gondot: déli 12
órakor felkeltették őket azzal, hogy itt
a sörözés ideje... Persze a meghívottak
egy része a fürdővel is megismerke-
dett, így az első nap 91, a másodikon
115 fizető vendéget jegyeztek fel a
gőz- és kádfürdőkben.

Milyen szép is lenne, ha nem a
drágán felmelegített csapvízben, ha-
nem a hévízkút vizében lehetne már
megmártózni - gondolta mindenki. A
szálló átadása után a város vezetői is
egyre nyomasztóbbnak érezték a fúrási
ügyet. Minden valószínűség szerint
nemcsak a víz- és energiagondok mi-
att, hanem a várt szállóvendégekre is
gondolva. Hiszen a kölcsönt vissza
kellett fizetni, de ki vesz ki szobát egy
olyan helyen, ahol az ablak alatt egy
büdös gőzgép zakatol naphosszat, a
környék pedig ragad a fúróiszaptól, a
sártól? Gyors jelentést kértek a Lapp
cégtől a munkák állásáról, a hallottakat
pedig az 1928. április 30-i képviselő-
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testületi ülésen tárgyalták meg. A fenn-
maradt jegyzőkönyv szerint az alábbi-
akról esett szó: a talp most 926 méter-
ben van, fürdő céljára pedig három
vízréteg találtatott alkalmasnak. Az „...
első 208 méternél kezdődő számbave-
hető vízrcteg hőmérséklete 18-20 °C-ra
becsülhető, míg az utána következő
vízréteg 446 méter 90 centiméternél
kezdődik, azonban igen finom szem-
csés szerkezetű, így kimunkálása
hosszabb időt venne igénybe, miért is a
kívánt célra kevésbé alkalmas, a máso-
dik alkalmas vízréteg 624 méterben
van, jelentékeny földgázt is tartalmaz,
s végül a harmadik alkalmas vízréteg
640 méterben van. Ezen két réteg már
közelségénél fogva is összekapcsolha-
tó lenne, s ezáltal az összekapcsolt
vizek hőfoka cca. 32-36 °C-ra tehető.
A további rétegek kevés vizet tartal-
maznak, s így nem alkalmasak."

Ezután felolvastak állandó konzu-
lenseik, Horusitzky és Pávai egybe-
hangzó szakvéleményét, mely szerint
„... a fürdő és szálloda fűtésére is alkal-
mas magas hőfokú termális víz 900-
1000 méter mélység körül található fel,
s a kívánt eredmény ezen mélységek
között várható..." A geológusok olda-
láról tehát van biztatásunk, Czárán Pé-
ter sem talált kivetni valót műszaki
vonalon, elmondhatjuk tehát, hogy a
fúrás jelenlegi állapotát tekintetbe véve
a várt eredményt minden egyes lefúrt
méter meghozhatja - tette még hozzá a
téma előadója, felsorolva a Lapp-cég
1.250 méterig megadott új fúrási egy-
ségárait is. Ebben a helyzetben a kép-
viselők csak egyet tehettek: újra biza-
kodni kezdtek, és megszavazták a kút
lovábbfúrását.

És az idő őket látszott igazolni!
1928. június 21-én, csütörtökön ugyan-
is, amikor a talp már 944 méterben
volt, hirtelen 55-60 °C-os forróvíz tört
fel a lyukszájon át. Mennyiségéről
nincs adatunk, de nem lehetett túl sok,
inkább a remény duzzasztotta a hely-
beliek szemében meséssé. A „Szolnoki
Újság" riportere érdeklődött az ügyben
Janisch Gyulánál, a Lapp-cég főmér-
nökénél, aki azt mondta, hogy 822
méter és 872 méternél is van hasonlóan
jó vizű réteg, így rövidesen megtár-
gyalják kollégáival, kimunkálják-e
ezeket, vagy továbbfúrjanak. Persze a

629-640 méter közt talált kitűnő minő-
ségű gázt is ki szeretnék termelni.

A vezetés, látva a helyzetet, 25-ére
a helyszínre kérette három szakértőjét,
valljanak szintes újabb „leletről", illet-
ve a további teendőkről. „Előbb Horu-
sitzky Henrik... szemlélte meg a fúrási
munkálatokat, és úgy nyilatkozott,
hogy a feltárt vízrétegeket most már ki
is kell munkálni, mert a geológiai
szimptómák megfelelő hőfokú és
mennyiségű víz jelenlétére engednek
következtetni" - írta július l-jén az
újság, majd így folytatta: „Kedden és
szerdán dr. Pávai- Vájna Ferenc... ta-
nulmányozta e kútfúrás ügyét. Idevo-
natkozólag előttünk a következő érde-
kes nyilatkozatot tette: véleményem
szerint, amit eddigi tapasztalataimra is
alapítok, a szolnoki fúrással nem kell
mélyebbre hatolni. A legújabban 943-
948 méter között elért vízvezető ho-
mokréteg magában is tartalmazhat
megfelelő hőfokú (45-50 fokos) és ele-
gendő mennyiségű vizet."

Az 1928. június 30-i képviselő-tes-
tületi ülés jegyzőkönyve is bőségesen
foglalkozott ezzel a témával, de itt
Pávaival kezdték a beszámolót: „... a
sűrű öblítő víz felszíntől cca. 1 méter
magasságban van, valamint azon kö-
rülményből, hogy a kutatószerszám-
mal történt megállapítás szerint a ho-
mok a furatban 908 méterig nyomult
be, következteti, hogy a fúrás által
legalsó réteg vizet és gázt tartalmaz,
annál is inkább, mert ha vizet nem
tartalmazna, az öblítő víz ilyen magas
állású nem lehetne... (ajánlja tehát) ...
az eddig talált vízrétegek megnyitását
is, bár erre nézete szerint nemigen fog
sor kerülni. A legalsó réteg megnyitá-
sát oly módon látja jónak, hogy először
a sűrű öblítő víz cseréltessék ki vékony
vízre, ezután a furat megkanalaztassék,
és ha ez sem vezetne a kívánt ered-
ményre, úgy kompresszor volna épí-
tendő... (továbbá) ... egy esetleges
erupció elkerülése érdekében a réteg
megnyitásánál a legnagyobb óvatosság
alkalmazását" ajánlja. Horusitzky
Henrik főbányatanácsos egyelőre
ugyancsak a fúrólyuk teljes kitisztítá-
sát javasolta, ezért fürdőt építtető bi-
zottság is az eddig feltárt rétegek ki-
munkálását támogatta a testületi ülé-
sen.

A képviselők egyhangúlag szavaz-

tak: kanalazzák meg a lenti réteget, ha
ez a módszer nem hoz kellő ered-
ményt, alulról fölfelé haladva hasíttas-
sanak és vizsgáltassanak meg az egyes
vízadó szintek, a felesleges csöveket
pedig vágják ki és vegyék vissza. Vé-
gezetül a jelenlevők tudomásul vették,
hogy a bizottság „... Pávai-Vájna Fe-
renc főgeológust kérte fel, hogy a to-
vábbi munkálatoknál szaktudásával
működjön közre, és a réteg kipróbálá-
sánál, illetve annak megkanalazásánál
legyen jelen," az erupció megakadá-
lyozására pedig ügyeljen. Bár erről
semmilyen hiteles iratanyag nem ma-
radt fenn, bizonyos adatokból arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a következő na-
pokban a furat talpát kitisztították,
majd továbbfúrták 956,6 méterig, tel-
jes egészsében feltárva ezzel a termel-
tetni kívánt homokréteget. A kivitelező
és Pávai balszerencséjére ekkor egy
vékony márgaréteg alól hirtelen ismét
nagy mennyiségű iszap tódult be a 102
mm-es csőbe, jó 300 méteres dugót
képezve.

Nagy nehézségek árán 877,8 méte-
rig kitisztították a csövet az állandóan
benyomuló hordaléktól, majd a talpra
rugós töm szelencét helyeztek el, hogy
a végleges elzárást biztosítani tudják.
Ezek után a víznyerésre már csak
egyetlen lehetőség maradt: alulról fel-
felé haladva meg kellett nyitni a bélés-
csövet a korábban megtalált homokré-
tegeknél, majd kanalazással vagy
kompresszorozással be kellett indítani
a víztermelést.

Az első csőhasításra 1928. szeptem-
ber 26-án hajnali három órakor került
sor, majd Sótér Ferenc fúrómester és a
munkát személyesen felügyelő Janisch
Gyula főmérnök örömmel tapasztalta,
hogy a csőben levő iszapos víz a fel-
színre buggyán.

Ez a folyadék a „Szolnoki Újság"
cikkírója szerint még csak 22 °C-os
volt, reggel nyolc órakor viszont, ami-
korra már a 872,8-877,8 méter közötti
homok vize is felért a felszínre, 48-50
°C-ot mértek.

A fehér gőzbe borult fázós szeptem-
beri hajnalban hamar híre ment a siker-
nek, így rövidesen egész csapat hálóin-
ges férfi gyűlt össze a kút körül. Köztül



HELYTÖRTÉNET

volt dr. Tóth Tamás polgármester, Un-
gár Dezső városi mérnök, Halász Béla,
a Hitelbank kirendeltség vezetője, dr.
Fehér Mihály ügyvéd és Nádor Imre
magántisztviselő, akik minden reggel
megnézték ezidáig a fúrást.

A szakemberek a kifolyó kénes víz
mennyiségét 600-800 liter/percnek
mondták, hozzátéve, hogy ha a cső
körüli földréteg is felmelegszik, lehet a
víz akár 60 °C-os is. „Ezzel a tényleges
szenzációval Szolnok számára kedve-
zően zárult le az a nyomasztó időszak,
amikor a kútfúrás eredménytelensége
miatt már-már a legbízóbbak is hitüket
vesztették volna a hosszú várakozás
sorrán. így a gúny, a perfidia, a rossz-
májúság elhallgathat, s az akarás, a
tetterő előtt kénytelen lesz meghajol-
ni." A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Lapok szerkesztője is hasonló lelkese-
déssel nyilatkozik a 26-án látottakról.
„Mint derült égből a villám, oly várat-
lanul érkezett, és mint futótűz, oly
gyorsan terjedt el a városban ... az
örömhír, hogy a több mint féléve éjjel-
nappal már csaknem ezer méter mély-
ségben fúrásban levő artézi kút vize ...
vastag sugárban felbuggyant, s hogy a
víz 62 fok hőségil" Schaltz János fúró-
mestert faggatja az előbbiekben már
ismertetett kútadatokról, majd cikke
végén örömmel nyugtázza, hogy a
munlo. „... biztosan megtéríti az áldo-
zatul hozott fáradságot és költségeket...
Szolnokot biztos léptekkel vezeti
emelkedéséhez."

Szeptember 29-én a képviselő-tes-
tület is megtárgyalta az eseményeket,
bár az ülés összehívását még az előző,
reménytelen időszakban rendelte el a
vezetés. A szakértői vélemények rend-
ben meg is érkeztek, de a szerencsésen
közbejött vízfeltörés miatt a legfonto-
sabb kutas napirendi ponttá a beteg-
ágyban fekvő dr. Kiss Emő javaslatá-
nak felolvasása, megvitatása vált: ne-
vezzék el a kutat Horthy Szabolcsról, a
háborúban hősi halált halt egykori főis-
pánról, aki egész életében önzetlen kö-
zéleti ember volt, Szolnok város fej-
lesztését pedig különösen pártfogolta.
A felvetést egyhangúlag és lelkesen
elfogadták, a következő napokban, he-
tekben pedig a melegvíz és a vele

együtt feltörő értékes földgáz haszno-
sításának módozatairól kezdtek el gon-
dolkodni. A lehető legjobb megoldás
megtervezéséhez szükséges mérések
és kísérletek elvégzésével Janisch
Gyulát és Becsey Antal budapesti gé-
pészmérnököt, európai hírű víz- és
gázszakértőt bízták meg, ez utóbbit a
Pénzügyminisztérium ajánlására.

A szolnoki utca emberének persze
nem volt szüksége több ezer pengős
kísérletekre, hiszen „mindjárt az első
pillanatban - hogy úgy mondjam -
tisztában volt... az eredmény nagy je-
lentőségével. Az emberek mindjárt
hordták a vizet: fürdéshez a rheumá-
sok, mosáshoz a háziasszonyok (mert
jól habzott a víz), a gyomorbajosok és
más emésztőszervi bántalmakban
szenvedők ivóvízkúrát kezdtek vele
karlsbadi mintára" - írta dr. Elek István
főorvos 1932-ben. „Naphosszat érdek-
lődő embercsoportok állják körül a gő-
zölgő forró vizet, hírelte a 'Szolnoki
Újság' október 4-i száma is, majd így
folytatta: 2-án „... minisztériumi szak-
értők vizsgálták meg a kutat... Böhm
Ferenc min. tan. a pénzügy-
minisztérium kutató osztályának a ve-
zetője, Czárán Péter, a népjóléti mi-
nisztérium műszaki főtanácsosa... Ko-
vács István a Lapp H. r.t. igazgatója...
és Pávai Vájna Ferenc m. kir. főgeoló-
gus, az ország legképzettebb szakértői
... mind kijelentették, hogy a város
elsőrendű és hatalmas kincset érő víz-
het jutott, amelynek felhasználása, és a
gáz értékesítése mesés perspektívát
nyit meg Szolnok fejlődése számára."

Janisch Gyula, a fúrási szakember
szerint viszont a szolnokiak nem egé-
szen fogták fel az események jelentő-
ségét. „Szolnok város közönsége
szemmel láthatóan örül a kútnak, ér-
deklődik utána, szemléli, de még min-
dig nem tudja kellően értékelni. Aki
idegen jön a városba, szállóvendégek,
miniszterialis küldöttek, mérnökök
mind-mind jobban felismerik nagy
horderejét, mint a szolnokiak. Mert
hogy ma már 2 millió liter vizünk van
naponta, s ez kalóriában az egész kör-
nyék melegvízellátását és -fűtését tudja
biztosítani, csak a hozzáértők által fel-
fogható óriási jelentőség... A palacko-
zásról nem beszélhetek, mert még is-
meretlen a vegyi vizsgálat eredménye"

- nyilatkozta a „Szolnoki Újság" 1928.
október 18-i számában.

Dr. Jendrassik Aladár adjunktus-
nak, a víz elemzőjének köszönhetően
rövidesen a várva várt vegyelemzés
eredménye is megérkezett:

Kalcium: 0,00558 gr/lit.
Magnézium: 0,00338 gr/lit.
Alumínium: 0,00025 gr/lit.
Vas: 0,00014 gr/lit.
Mangán: 0,0 gr/lit.
Klorid: 0,0707 gr/lit.
Szulfát: 0,00648 gr/lit.
Ammónia: 0,0073 gr/lit.
Bromid: 0,0 gr/lit.
Jodid: 0,0 gr/lit.
Nitrit: 0,0 gr/lit.
Nitrát: nyom -
Hidrogénkarbonát: 0,94115 gr/lit.
Ö. szilárd alkotó: 1,0076 gr/lit.
Oxigénfogyasztás: 12,7 mg/lit.
Lúgosság: 16,6

Tekintettel arra, hogy ebben az idő-
ben már nemcsak gondolatban, de néha
hangosan kimondva is Hajdúszoboszló
volt a versenytárs, nagy izgalommal
figyelték a szolnokiak dr. Weszelszky
Gyula rádióaktivitás-mérési eredmé-
nyeit is, melyet dr. Elek István közölt
tanulmányában: a víz 1 literében 0,28
Eman, a gáz 1 literében 2,84 Ernán
rádiumemanációt mértek, és tekintettel
arra, hogy ez utóbbi is a vízből került
oda, a víz litere 1,06 Eman értékű, ami
meghaladja az olyan híres fúrásokban
mért értékeket is, mint amilyen a vá-
rosligeti és a herculesfürdői. Most már
nem volt akadálya a palackozásnak
sem, „Áldásvíz" néven szénsavval dú-
sítva sokáig árulták megánforgalma-
zásban, a bevétel 5%-át pedig a város
kapta.

Rövidesen a leválasztott gáz hasz-
nosítását is megoldották egy 40 lóerős
gázmotor segítségével, mely generá-
tort hajtott meg, és a szállón kívül a
színházat is ellátta villamos árammal.
A melegvízzel az előbbieken túl a kör-
nyékbeli villákat is fűteni tudták, 12-14
ezer pengő értékű fűtőanyag- megtaka-
rítást eredményezve ezzel már az első
hasznosítási évben.

Összességében tehát elmondható,
hogy a szolnoki hévízkút a húszas évek
végére sokfelé irigyelt létesítménnyé
vált, ezért nem meglepő, hogy a nagy-
kőrösiekben - akiknek már említett
958,9 m-es kútját 1928 augusztusában



mindössze 7-8 liter/perces kifolyó ho-
zammal adták át - 1930 elején felme-
rült annak gondolata, hogy az ő kútjuk
csövét is perforáltatni kellene 880 mé-
ter körül, mert lám, ez a réteg Szolno-
kon milyen jól bevált. Óhajuk eljutott
Böch Hugóig, a MÁFI akkor igazgató-
jáig, aki levelében lebeszélte erről a
próbálkozásról a vezetést: Szolnok és
Nagykőrös között pusztán a mélység
alapján ne keressenek földtani kapcso-
latot.

Sajnos, a Lapp-cég szolnoki mun-
kálatai nyomán nemcsak a gázos me-
legvíz, hanem a siker felett bábáskodó
két nagy geológus szakmai ellentéte is
a felszínre tört. Horusitzky ennek lé-
nyeges elemeit a „Magyarság" című
lap 1928. október 25-i számában fog-
lalta össze, értetlenkedve először is
Pávai azon kezdeti nézete felett, hogy a
fúrás helyén lehetetlen vizet találni.
Bezzeg most, hogy nem lett igaza, azt
állítja, hogy a siker részben „... a fúró-
vállalat mindent elkövető munkájának,
részben a jó szerencsének tulajdonítha-
tó". De kérem, én „... ott, ahol nincs
víz, a fúróvállalat technikai eszközök-
kel tud vizet elővarázsolni?" Pávai en-
gem olyan orvoshoz hasonlított, aki „...
a beteget haláláig kezeli". Elfogadom
ezt a nézetet, és örülök annak a „halál-
rakezek" betegnek, mely oly „... élete-
rős és makkegészséges, és ad percen-

ként 1310 liter 55 C-fokos melegvi-
zet". Kollégám mindig a hajdúszo-
boszlói kútját hozza fel a helyes kútte-
lepítés példájaként, és valóban ... an-
nak helyét ő állapította meg, csakhogy
petróleumra fúrt és vizet kapott, én
pedig vízre fúrtam és vizet kaptam".

Végezetül itt, a történet végén a
krónikásnak is állást kell foglalnia ab-
ban a kérdésben, ami oly sok vitát
váltott ki néhány évvel ezelőtt: kit te-
kinthetünk a „szolnoki kút atyjának"?
Köztudott, hogy Kaposvári Gyula, a
helytörténet kiváló ismerője, aki diák-
ként maga is megélte a fúrás esemé-
nyeit, egyértelműen Pávait tartja a si-
ker fő kovácsának, ezért a Tisza Szálló
falára 1986-ban általa felszereltetett
emléktábla kizárólag a nagy geológus-
nak mond köszönetet a sikerért.

E tanulmány geológus szerzője nem
lát lényeges különbséget Pávai-Vájna
Ferenc és Horusitzky Henrik munkás-
sága között - nem is beszélve Czárán
Péterről és a Lapp-cég szakembereiről
- így az eredményt kitűnő szakem-
berek csapatmunkájának tulajdonítja,
helytelenítve bármelyikük kizárólagos
dicsőítését is. Ugyanakkor örül annak,
hogy a kút 1972-es melléfúrásos felújí-
tásának eseményeiben, amikor is -
igaz, a korábbinál jóval több rétegből -
982 liter/perc kifolyó vizet kaptak, már
maga is részt vett.
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