
PAPP Péter
geológus, ny. tud. mts

Adalékok Egbell kőolajtermelésének kezdeteihez

Tisztelt hallgatóim, kedves kollégák!

Amit most hallani fognak, az sokuknak nem újdonság, hiszen egyrészt semmi sem új a
nap  alatt,  a  geológiában  meg  végképp.  Emellett  VITÁLIS Györgynek  vagy  épp  TÓTH

Jánosnak, az itt ülő CSATH Béla kollégánknak egynéhány korábbi vagy frissebb munkájában
(hogy a legeslegújabb kiadásokat említsem csak) vagy ez, vagy az benne van már, saját eddigi
kutatásaik nyomán. Tehát csak egy összefoglalást-áttekintést próbálok tenni most – ehhez ké-
rem szíves türelmüket. 

Mint annyi más a geológia hosszú történetében – a magyarországi szénhidrogénkutatá-
soknak, a magyar kőolajtermelésnek ez az emlékezetes (vagy többeknek teljesen elfeledett?) –
kezdeti  állomása  sem  a  technikai  felvonulással,  a  fúróberendezések  odaszállításával
kezdődött.  Még csak nem is a mesébe illő történettel,  hogy Amerikából visszatérve valaki
valamit “véletlenül” világításra-főzésre vélt – kútásás után – a legjobban felhasználhatni. Mert
azok az amerikai tapasztalatok hasznosak voltak, azokról CSATH Béla kollégámtól fognak is
még hallani – de Egbell kőolajának története mégsem így indult.

4. kép: Háromszög közepén, Brünn – Bécs – Nyitra között – itt volt mindig Egbell, más
szóval Gbely helye

Több, mint félszázaddal korábban ugyanis, 1847-ben, Sopronban, a Magyar Orvosok
és  Természetvizsgálók  VIII.  Vándorgyűlésén  ZIPSER Keresztély  András  tanárnak  megtett
javaslata,  aztán  KUBINYI Ágoston  meghívása  után  1848  januárjában  a  Losonc  melletti
Videfalván a házigazda és fivére, KUBINYI Ferenc, velük felső-driethomai PETTKO János, a
selmeci Akadémia tanára, maga ZIPSER Keresztély András (aki ezt a “lavinát” az előző évben
elindította) és egy másik selmeci tanár, MARSCHAN József épp azért gyűlt össze, hogy egy
hazai földismei-bányászati társaság szerveződjön meg, és dolgozhasson a (magyarhoni) geo-
tudományokért.

Ez a Magyarhoni Földtani Társulat jó két évre rá, már Pest-Budán jut el oda, már a
forradalom  és  a  szabadságharc  után  (vagyis  a  megtorlás  hónapjaiban!),  hogy  a  nyilván
elengedhetetlen jóváhagyásokat elnyerve rendszeres előadásokat is kezdjen tartani.  1856-tól
pedig évente egy-egy kötet is jelent már meg munkálataiból. (Ez a többeknek jólismert Föld-
tani Közlönynek rövid életű elődje volt – mely egy-egy szakkönyvtárban vagy a világhálón
szerencsére elérhető ma is.)

5. kép: Johannes Pettko tanár úr publikálta a XIX.sz. közepetáján az első ‘földolaj’-adatokat
Egbellről

A sorozatnak legelső füzetében látott napvilágot az előbb említett PETTKO János mun-
kája, melyben egyebek mellett az Egbell melletti erdőszélen egy, csak a helyiek által ismert,
lefolyástalannak tűnő tóban észlelhető földolaj-előfordulást ismertetett.



7. kép: Részlet az első tudományos híradásból Egbell földolajáról – 1856-ból

Ahogyan pedig a kutatás és a publikálás ma is időigényes, akkor is hasonló lehetett
PETTKO Jánosnak, az akkori Bergakademie (vagyis Selmec!) tanárának helyzete. Négy évvel
előbb, még 1852-ben járt a Bécsből, a Császári Katonai Térképészettől kérelmezett, (és – mint
ő maga írja – késve, de végül mégis csak megkapott) pontos térképpel a kezében Pozsonytól
északra, azaz a Kis-Kárpátok térségében, a hegylánc és a határ, azaz a Morva folyó közti
vidéken.  Munkájának egy szakaszában Trencsén-beli  földije,  a  Császári  Geológiai  Intézet
(Bécs) segédgeológusa, a száz évvel később már világhírű Dionyz ŠTÚR volt segítségére.

Jelentése erről németül  is,  egyidejűleg,  elkészült;  a magyar  fordítás  pedig,  mint  az
alábbi belső címlapon olvasható, az akkor még nagyon fiatal SZABÓ Józsefnek (Pest), a XIX.
sz.  világhírű  geológus-professzorának  munkája  volt  –  és  éppen  ehhez  a  társulati
megjelentetéshez.

6. kép: Az MFT Munkálatainak I. kötete (1856.)       2/a ábra: PETTKO János 1852. évi útjának
eredménye 

A hozzá adott színes térkép természetesen “magáért beszél”; jelkulcsa és címe pedig,
kora elvárásainak megfelelően, kétnyelvű. Kivágása megközelítően 35 x 55 km-es. Tájolása
északi;  a  kevéssel  azelőtt  kiépített  császári  vasútvonal  ábrázolása  pedig  az  általános
tájékozódást még nekünk – ennek a régi (még nem a bolognai!) színezési elvek szerint készült
“geognóziai  mappa” mai szemlélőinek – is megkönnyíti.  A lap “nyugati” szélénél látható,
amúgy csak néhány km hosszú földtani szelvény vonala pedig nem is a terület pereménél van
– ott éppen csak “helyet” kapott. Valójában bent és lent található: a térkép déli széle közelé-
ben lévő Detrekő várától a Vöröskő mellett ellapuló lejtőig húzódik, annak a változatos terü-
letnek a kőzettípusait mutatja be – ahogy azokat 1852-ben PETTKO tanár úr térképén rög-
zíthette.

A XIX. századnak még az ötvenes éveiben észlelt,  térképezett,  kinyomtatott adatok
nem  kerültek  azonban  azoknak  az  asztalára,  akik  az  osztrák-magyar  kiegyezés  után  a
térségbeli gazdasági fejlődésben az energia-ágazatnak a kutatási célpontjairól döntöttek. Csak
sokkal  később  történt  meg,  hogy  annak  a PETTKO-térképnek  az  itt  látható,  felnagyított
négyszögét az állami olajkutatás számára „sürgősen” kiszemelni látszott a kormányzat.

8. kép: A Morva folyó balpartjának PETTKO-féle földtani térképe – itt a Holics és Egbell közötti térség kinagyításával

Lehetett  volna  már  korábbi  előzménye  is  ennek  a  „kiszemelésnek”,  mégpedig  a
kőolajnak ipari nyersanyagként kezelése, azaz vegyipari értékeinek felismerése. Vagy épp az,
hogy  egy  ilyen  közlemény  nyomán  megnő  a  kitermelés  számára  fontos  területek
megkutatásának,  a  geológiai  ismeretanyag  felhasználásának,  sőt  bővítésének igénye.  Azaz
további igény a részletesebb földtani kutatásokra, sőt akár lehetőség a legújabb fizikai mód-
szerek-mérések kipróbálására  is  mellettük.  De akkor még  nem ez  következett.  Ne vágjak
azonban elébe SZABÓ Zoltán kollégám mondandójának sem – maradjunk mi annál a kis terü-
letnél,  mely  Egbell  térségében  félszázaddal  később,  1910  táján  kétségtelen  szénhidrogén-
nyomok alapján földtani kutatásra ígéretesnek látszott.

 
Ugyanis, mivel ennek az emlegetett természetes előfordulásnak a környéke a Kárpátok

Pozsony feletti, legnyugatibb tagjának is a külső oldalára, a Morva laposára (a magyar és az
európai történelemben is nevezetes Morvamezőre, az ausztriai Marchfeldre) lejt, és enyhén



ellenlejtes  fiatalabb  finomszemcsés  üledékekből  áll,  mai  szemmel  nem kell  csodálkozunk
annak a szénhidrogénfeltörésnek az említett – és a XX. századra szinte el is felejtett – tényén
sem. (Hasonló szerkezeti-földtani helyzetben Közép-Európában másutt is vannak efféle elő-
fordulások – inkább a közvetlen igény és általában a megfelelő technológia hiányzott koráb-
ban az ipari hasznosításukra.) Amikor pedig egy „nagy port felvert” véletlen miatt BÖCKH

Hugó főbányatanácsos javaslata alapján LÁZÁR Vazul és VNUTSKÓ Ferenc bányamérnököket,
ezt a két, az országnak az erdélyi mezőségi  területén már kutatási-termelési tapasztalatokat
szerzett kollégát kellett idehelyezni, majd később, néhány hónap múlva pedig az akkor már
Selmecen (a Bányászakadémián) tanító fiatal PAPP Simont is – ez a szakembergárda 1913-tól
a PETTKO-térképnek nagyjából az előbb látott kis négyszögét „vette munkába”.

9. kép: Böckh Hugó, egyetemi tanár (Selmecbánya), főbányatanácsos, az 1910-es években

A  terület  felülvizsgálatához  ekkor  már  részletes  újrafelvételre,  rendszeres  fúrásos
kutatásra is szükség volt, sőt lehetőség is nyílott. Miután pedig rendelkezésünkre áll – PAPP

Simonnak  köszönhetően  –  egy  észlelési-  és  fúrásponttérkép  is  az  1913  őszétől  jó
háromnegyed  éven  át  már  folyt  munkákról,  az  alábbi  változatban  lehet  látni  a  térségbeli
antiklinálist. 



10. kép:  PAPP Simon fedetlen földtani térképének – észlelési és fúrásponttérképének másolata

(Nagyjából az Egbelltől nyugatra eső Adamhofi-erdő vidékén, valamint az északabbra
levő Kojatin, illetve a délebbre elhelyezkedő Kadubek kénhidrogénes kútjai között vannak a
felszínen az ezen a 60 négyzetkilométeren legidősebbnek számító szarmata üledékek, őket
pedig a többfelé erősebben dőlő pannon üledékek veszik körül.)



11. kép: Az 1913. X. 28 – 1914. I. 10-ig Egbellben mélyített I. sz. állami kút szelvényei (másolat – fordítás – másolat)

A  BÖCKH-  és  VNUTSKÓ-kijelölte  I.  gázkutató  fúrás  egy  KÉK-NyDNy  irányú
brachiantiklinálison, a községtől Ny-ra kapott helyet,  de BÖCKH Hugó följegyzései alapján
tudjuk, ő és LÁZÁR Vazul ott “még földolaj előfordulását is” – mely a slírből származna –
elképzelhetőnek  tartotta,  már  kezdetben.  Éppen  VNUTSKÓ volt  egyébként,  ki  följegyezte,
hogy  ezt  a  vélekedést  Hans  v.  HÖFER,  a  leobeni  Bergakademie-nek  akkoriban  már
Lengyelországtól  Amerikáig  elismert  honoris  causa professzora  is  helyesnek  tartotta.  Az
utódállamoknak ezen a máig jelentős termelő területén és így kezdődött munkasorozat egyik
legelső dokumentációjának másolatát találjuk tehát itt.

Nem térve ki most azokra a rendkívüli és egyéb eseményekre, melyeket az Önök által
is  ismert  CSATH Béla  kollégám  fog  ismertetni,  legyen  elég  itt  a  fúrásbeli  első  komoly
gáznyomok adatait említenem, és ezek szerint – pl. 118m: egy kevéske gáz ömlött; 145m: a



napi gázszolgáltatás 700 köbméterre emelkedett;  és 160,3m-nél erős, hat óra hosszan tartó
gáz-kifúvásra  került  sor,  mely  a  kisodort  finomhomokkal  a  félkilométernyire  lévő  vasúti
sineket is beborította… Pár nap múlva ez, már “lehiggadván” a lyuk, nem napi tízezer, “csak”
napi hétezer köbméternyi kihordást jelentett.

Egy vékony márga záróréteggel kapcsolatban fellépett műszaki hibák után a fúrásnak
a január elejére csúszott folytatása hozott újabb meglepetést, pontosan 1914. január 10-én: a
163,3 és 163,8 méteres réteghatárok alatt öblítővíz-veszteség volt észlelhető olajnyomokkal.
Kikanalazás után pedig az olajszint emelkedett, s erupció lépett fel, azaz: olajat szolgáltatott
az Egbell-I., az első kőolajat a Kárpát-medence egész területén, gázzal.

Ez  volt  a  “fennállásának”  ma  már  100.  évét  is  betöltött  egbelli  olajmező
történetének kétségtelenül izgalmas kezdete.

A  folytatásra  azonban  már  az  egymásnak  ütköző  európai  hatalmi  rendszerek
háborúskodásának szinte a közvetlen előkészületei mellett került sor. De addig természetesen
az említett sikerek kapcsán nem csak a résztvevő kollégákat, alkalmasint a Társulat elnökét,
SCHAFARZIK Fe-renc műegyetemi professzort, hanem a geológia, a bányászat akkori gazdáját,
a pénzügyminisztert is szóra bírták azok, akik mindent följegyeznek – akkoriban is voltak
ilyenek. A termelési kutatások mellett a geológiai kutatások részletezésére is utasítás született
– ezeket  kellett  BÖCKH vezetésével  LÁZÁR Vazulnak és  VITÁLIS Istvánnak folytatnia.  Az
említett  vasútvonal mellett,  a termelő kút közelébe, BÖCKH Hugó kijelölte a második és a
harmadik pontot is – miután a szükséges területek kincstári kisajátítása is rendben megvolt
február  közepetáján.  Közben,  a  fúrások  mellett  (hiszen  geológiai  értelemben  a  Bécsi-
medencében vagyunk, annak a keleti felében – és lapos fiatal folyóvölgyről van szó!) az aknás
feltárásokat is folytatta LÁZÁR Vazul.

Nem térnék ki arra sem most, hogyan számolt be február-márciustól kezdve kétheten-
ként ezekről a munkákról a Nyitramegyei Szemle, talán nincs is arra időnk – de talán CSATH

Béla  kedves  kollégánknak  minden,  de  minden  mesélnivalóját  elvenném  (ami  különben
nagyon nehezen lenne elképzelhető)...  Annyit  azonban hozzátehetek,  hogy 1914.  március-
áprilisában már  mindkét  fúrást  elkezdték.  Május  elején már  (95  m-ből)  gáznyomok
jelentkeztek  a  II.  fúrásnál,  azaz  a  sínpálya  nyugati  oldalán.  Június  legelején pedig  a  III.
fúrásban,  mely  Egbellhez  mindaddig  a  legközelebbi  volt,  megfúrták  ugyanazt  a  márgát
olajnyomokkal,  mely  délebbre  már  “ismerős”  volt.  Július  közepére pedig  újabb
olajnyomokról tudott a lap beszámolni – és a jelenlévőknek részleges cseréjéről, változásáról
is. Ugyanis  tény,  hogy az immár rendszeressé lett,  az egbelli  fúrásról szóló  Nyitramegyei
Szemle-cikkben ekkor már “LÁZÁR és PAPP geológusok” olvashatók: mint PAPP Simon Éle-
tem-jében pedig alkalmasint Önök is olvashatták, őt, a fiatal selmeci oktatót a hónap elsejével
Egbellbe küldték, ahol a közvetlen környék földtani viszonyait és az addigi fúrási adatokat-
anyagokat tanulmányozta, életében akkor először. És a világpolitikai helyzetnek a háború vé-
gével eljött változásaiból adódóan 1918. szeptember 21/22-én fordult meg ott életében utol-
jára.) 

Megérkezésekor tehát már mélyítés alatt volt az Egbell-2 és az Egbell-3 is. Mind a
szórványos felszíni adatokból-mérésekből, mind az akkoriban a “szakmai köztudatból” még
ki nem esett PETTKO-térképből, illetve a három első – felderítőnek tekinthető – fúrás anya-
gának vizsgálatából biztosnak látszott, hogy az Egbell térségében lévő, nagyon enyhén hullá-
mos agyagos és ho-mokos dombok a pleisztocén üledékek alatt pannóniai, illetve szarmata
üledékekből állanak.



12. kép: Egbell tágabb térségének részletes földtani térképvázlata, az 1914-től mért adatokkal, fúráspontokkal



12. kép: Papp Simon – újságkép a XX. sz. első évtizedeiből

Támpontot,  megbízhatóbb  segítséget  azonban  ezek  között  a  nagyon  hasonló
megjelenésű agyagok (alárendeltebben finomhomokos agyagok), a közöttük szükséges pon-
tosabb eligazodásra – figyelembevéve a világ korábban megismert hasonló olajtárolóinak ad-
digi meghatározási eredményeit is – látnivaló volt, hogy sok esetben csak az Ostracoda-vizs-
gálatok (azaz ezekben a miocénvégi, nagyon lassan és helyenként eltérő módon feltöltődő
tengeri medencékben a változó körülményektől függően jelenlévő, alsóbbrendű, csak mikro-
szkóppal  tanulmányozható  kagylósrákok populációinak  vizsgálatai)  eredményezhetnek.
Vagyis egyes rétegenkénti-rétegtagonkénti különbségeknek, ezeknek a nehezen elemezhető-
kimutatható eltéréseknek a felismerése adhat.

Mindezekről, ahogy a későbbi fúrásokról, az alkalmankénti szünetekről vagy éppen a
munkálatok  alkalmi  látogatóiról  is  (a  mi  szerencsénkre!)  adatokat  olykor  a  társulati,  ill.
főiskolai-intézeti  dokumentumok,  másrészt  PAPP Simonnak  pontosan vezetett  zsebkönyvei
adnak:  ugyanis  ezek  nem a  Zalából  való  adatokat  tartalmazták,  így  –  az  ő  halálra,  majd
életfogytiglanra ítéltként,  börtönben töltött évei alatt is – könnyebben fönnmaradhattak!

A Nyitramegyei Szemle cikkei és PAPP Simon említett naplója alapján tudható máig,
hogy például az 1914. évi augusztus volt az első, a háborús helyzet miatt a fúrások szünetel-
tetésével súlyosbított időszak Egbellen, majd jött egy, a pénzügyminiszter külön rendeletére a
munkálatok folytatását szénellátás tekintetében is biztosító szeptember – aztán pedig, október
12. után neki is Selmecre, a  Főiskolára kellett visszamennie…

Így a továbbiakban hol itt, hol ott teltek PAPP Simon hetei, ahogy az efféle “rendszer”
sok kollégánknál megszokott. Így folytatta a bejárását, a térképezést, így járt a PETTKO-leírta
kénhidrogénes természetes kútnál. Így tűzte ki a negyedikfúrás pontot már ő, és így fúrhatták
át abban november-decemberben végre azt a jó tízméteres kvarter fedő-üledéksort, mely több-
centis kavicsgörgetegekből cementálódott össze. Ezekkel párhuzamosan mélyültek a kézifúrá-
sok is, rendeltek oda a bevonultatottak “helyett” hadifoglyokat – és lassanként a terület nagy-
részén a kvarter üledékek mellett vagy alatt meglévő, lignitcsíkos pannon, illetve szarmata
üledéksor is ismertebbé vált.



13. kép: Egbell “anyaga” a “semleges témákkal” – egy Papp Simon-zsebkönyvben (címlap)

A következő,  az 1915. évben is tudott  folytatódni  a kézifúrások és a még újabban
kijelölt  gépi fúrások sora. Közülük az előző évi IV-estől nyugatabbra kitűzött  IX-es ért el
augusztus  elején,  200m  alatt,  egy  olyan  olajos  szintet,  melynek  révén  ez  a  lyuk  lett  a
“rekorder”  az  egbelli  termelő  fúrások között.  Ezt  követően viszont  már  itt  is  észrevehető
hatása lett  a háborús szénhiánynak, ami nélkül  a  gépi  fúrások nem mehettek tovább… A
kényszerű  szünetnek  ezekben  a  hónapjaiban  járt  itt,  a  közeli  medenceperemi  feltárások
üledékeinek faunáját  tanulmányozni  (PAPP Simon hívására) LŐRENTHEY Imre akadémikus,
paleontológusprofesszor – akinek a pannoniai elnevezést is köszönhetjük. Később PAPP Si-
mon  BÖCKH Hugóval  a  Bécsi-medencének  a  Morva  folyó  és  a  kettős  monarchia  másik
fővárosa, azaz Bécs közötti, északkeleti részét is bejárta, hogy további kutatások lehetőségét
készítse  elő…  (Ebből,  akkor,  semmi  sem  lett  –  de  évtizedekkel  később  ott  fejlődött  ki
Ausztria egyik szénhidrogéntermelő területe.)

Időközben, még a nyár  előtt,  írt  egy levelet  a  M. Kir.  Pénzügyminisztérium éléről
TELESZKY János (BÖCKH Hugó indíttatása nyomán) báró EÖTVÖS Lorándnak, hogy ezeknek a
földgáz-  és  kőolajtartalmú  rétegeknek  az  elhelyezkedését  a  Morvamezőn  az  általa
megtervezett-kifejlesztett gravitációs inga méréseivel . . . méltóztasson megvizsgálni… 

De  ezeknek  ismertetése  már  természetesen  SZABÓ Zoltán  kollégánknak  az
előadásában  fog  elhangzani.  Mindamellett  tény,  PAPP Simon  részletes-pontos  följegyzései
között  olvasható,  hogy  az  ő  dolga  volt  ezekhez  a  mérésekhez  megadni  a  legalapvetőbb
geológiai ismertetéseket, de a geológiai eredményekből: semmit – majd csak akkor, amikor az
ő  méréseik-számításaik  már  befejeződtek.  Ezáltal  utóbb,  megfelelő  összehasonlítás  után,
kitűnt,  hogy  az  ilyen  “nehézségi  mérések  igenis  alkalmasak  a  szénhidrogéneket  tároló
szerkezetek kimutatására…”.



Ebben az évben, sorszáma szerint, már az Egbell-23. fúrás is termelt, úgyszintén ebből
a 200m alatti, helyenként márgás, olajos szürkehomokból, s a szomszéd kutakkal együtt napi
30-60 mázsát…

A következő év, 1916 őszén  pedig, a kutatási terület és a termelőmunkálatok egyik
gazdájaként kalauzolta PAPP Simon (ahogy arról naplójában írt) a svájci MÜHLBERG “tudósdi-
nasztiának” üledékes szerkezeteknek ilyen módszerekkel lehetséges kimutatása – mint világ-
újdonság – iránt érdeklődő tagját, a nála majd másfél évtizeddel idősebb Max MÜHLBERG

(1873-1947) professzort. Volt tehát nemzetközi híre is, már akkor, ennek a közvetlen ipari
értékű geológiai siker-nek – európai háború ide, európai háború oda. 

Itthoni  értéke-híre  pedig  annyi  azonnal  megvolt,  hogy az  azidőben  már  különösen
fontos vasúti szállítások kocsiparkjának teljes kenőanyag-igényét is fokozatosan biztosítani
lehetett ezál-tal, hiszen – mint arról a budapesti Magyar Királyi Földtani Intézetnek az 1916-
ról   kiadott  Évi  Jelentése írt  – átlag  kétszáz  méteres  (mai  szemmel  meglehetősen sekély)
mélységből  napi  két  tartályvagonnyi,  feldolgozásra  alkalmas  minőségű nyersolaj  volt  már
elszállítható.

1917 elején már az Egbell-XXX. is termelt, és az éppen legfrissebb három kút január
elején majdnem napi 50 vagont termelt. Ezekkel a szórványos adatokkal is nyilván jól jelle-
mezhető ennek az évről évre jobban felfutó,  a megindult  termeléssel egyidejű, folyamatos
kutatásnak is a jelentősége.

Az  utolsó,  tárgyunkhoz  tartozó  év  kétségtelenül  1918.  Akkor,  a  második  félév
közepén már a 67, 68, 69. fúrás mélyítése volt soron, és a korábbiakhoz hasonlóan 170-200m
között jelentkezett bennük is a gáz, illetve “jött be” alatta az olajos homok. Ebben az ütemben
folytak  a  fúrások,  összesen  tehát  72,  azaz  hetvenkettő,  szűk  fél  évtized  alatt,  az  első
“kapavágástól” – az összeomlásig. 

Célom nem volt most Egbell kutatástörténetének elhelyezése a máig tartó világtörté-
nelemben,  kérem  tehát,  hogy  az  1918.  novemberétől  való  adatokat  tovább  a  megnyílt-
megnyíló  hazai  levéltárak  mellett  a  csehszlovák,  majd  a  szlovák  geológiatörténészek
munkáinak  lehetséges  forrásaiban  is  keressék.  Eddigi  figyelmüket  és  munkatársaim
segítségét megköszönve – ehhez kívánok Önöknek Jó szerencsét !



Csath Béla
gyémántokleveles bányamérnök,

az OMBKE tiszteleti tagja

Egbell a mérnök és a „sajtótörténész” szemével

Elnök úr! Hölgyeim és Uraim!

Előadásomban mindazon eseményekkel szeretnék foglalkozni, melyek nem tartoztak Papp
Péter ismertetési köréhez.
Papp Péter által említett „véletlen” események leírása az alábbiak szerint alakult az idők 
folyamán.

1911-ben hazatért Amerikából a Nyitra vármegyei Egbellbe (ma Gbely, Szlovákia) a 41 
éves Medlen János földmíves (15. kép) aki megtakarított pénzén szántóföldet vásárolt a falu 
környékén és egy kunyhót (16. kép) épített a vasúti sínpár keleti oldalán 80–90 méter 
távolságra. Itt szántás közben furcsa szagra figyelt fel. Amerikában hallott sikerek nyomán 
megállapította, hogy földgáz szivárog a talajból. Feltételezésének kísérleti ellenőrzése sikerrel
járt, a szivárgó gáz lángra lobbant.

Ezen eseményt egy másik ismertetés így kommentálta: „1911-ben, egy egbelli illetőségű 
gazda (Medlen János) egy vízvezető árok kiásása során arra figyelt fel, hogy egy kialakult 
pocsolyából földgáz áramlik ki…. Elgondolkozva megállt, pipára gyújtott – nézz már oda – az
eldobott gyufa meggyújtotta a gázt.”

Praktikus ember lévén, a földgázt kezdetleges módon fölfogta és téglából épített csatornán
bevezette kunyhójába, azzal fűtött és főzött, sőt az ott hevített vasat fel is dolgozta. A földgázt
tovább vezette a kandallón keresztül a kéménybe, így a gáz természetes úton elvezetést nyert 
a légtérbe. Egy napon viszont annyira megtelt a kunyhó földgázzal, hogy berobbant.

Egy újabb verzió szerint: „Egy napon jött egy nagy eső, a láng elaludt. Ennek 
következtében a kunyhó megtelt gázzal, s amikor a házigazda – aki az eső alatt nem volt 
otthon – újra be akarta gyújtani a lángot, a gáz berobbant. A robbanás a kunyhót lerombolta, 
de a gazda épp bőrre megúszta.”

A robbanásról Szabó Károly főszolgabíró – az 1911. VI. tc. értelmében – hivatalból 
jelentést tett a Nyitra vármegye alispánja részére, melyet az alispán 1911. június 14-én 
előterjesztett a pénzügyminisztériumhoz. A Nyitra vármegyei hivatal 1911. június 21-i 
jelentésében (17. kép) beszámolt a Besztercei M. Kir. Bányakapitányságnak az egbelli 
földgázészlelésekről és Medlen által a gáz felhasználásáról.

A bányakapitányság 1911. július 7-én vizsgálatot tartott, mely alkalommal Gallov Károly 
főbányabiztos megállapította, hogy Medlen házának környékén, mintegy 12 holdnyi területen 
gázömlések észlelhetők, de tisztázásra vár, hogy mocsárgázról vagy egyéb más gázról van 
szó.

A jelentés következtében a pénzügyminisztérium megbízta dr. Böckh Hugó m. kir. 
miniszteri tanácsost, a selmecbányai főiskola tanárát a kérdéses terület felülvizsgálatára, mely 
munkába bekapcsolódtak Lázár Vazul és Vnutskó Ferenc bányamérnökök is és így Egbell 
környékének tanulmányozása szervezetten folyt.
Ezeknek befejezése után Böhm Ferenc (18. kép) bányamérnök 1912. október 2-án kelt 488. 
sz. alatt kelt felterjesztésében a következőket írta: „Az Egbell mellett földgázra tervezett 
fúrást legcélszerűbb lenne egy kanadai fúrógarnitúrával keresztülvinni, mivel geológiai 
jelentések szerint földolaj előfordulásra is lehet kilátásunk.” Megerősítve Lázár Vazul 
jelzését, aki a földolaj előfordulását sem zárta ki.

Végül is az első fúrás helyét dr. Böckh Hugó és Vnutskó Ferenc jelölte ki a vasúti sínpálya
keleti oldalán, ahogy ezt láttuk Papp Péter egyik ábráján.



A fúrási pont kijelölését követően 1913. augusztustól megkezdődött a Trauzl-gyár 
készítette modern Trauzl–Rapid-2. típ. fúróberendezésének (19. kép) a szállítása a kijelölt 
pontra. A 20. kép a gyár katalógusából való (hivatkozik is az egbelli fúrásra).

A torony felszerelése után (21. kép) 1913. október 27-én megkezdődtek a fúrási 
munkálatok a cseh technikusnak, Ernst Thonnak, a hallei H. Thumann-cég fúrómesterének 
vezetésével (ő fúrta a Kissármás–1, –2 és a –3-as számú fúrásokat is), aki mellett 10 
szakmunkás dolgozott, ezek közül 2 fő egbelli volt, a „montőr”t a szerelőt, két fúrómestert és 
öt munkást Nagysármásról rendeltek ide. A munkálatokat a Kolozsvárott működő M. Kir. 
Bányahivatalhoz tartozó Nagysármási Kutató Kirendeltség vezetője, Bőhm Ferenc irányította.

Ettől az időtől kezdve a „Nyitramegyei Szemle”, a „Nyitrai Napló” mellett „A Bánya” és a
„Bányászati és Kohászati Lapok” (22. kép) is rendszeresen tájékoztatta olvasóit az egbelli 
eseményekről.

Az „irányító akna” lemélyítése után, szárazfúrási módszerrel dolgozva, a felső rétegek 
kizárására a 600, ill. 400 mm Ø-jű béléscsőrakatokat 7,1 ill. 26,1 m-es saruállással építették be
november hóban. E közben november hó 4-i keltezéssel, a kolozsvári hivatal részéről 
Szmolka Nándor bm. a Besztercebányai M. Kir. Bányakapitányságtól kéri az Egbell község 
határában megtelepített fúróberendezés üzembehelyezési engedélyének (23. kép) kiadását.

Ezt követően a fúrást öblögető módszerrel folytatták, mely alkalommal a „felbolygatott 
földanyagot majd a víz nyomása fogja a napvilágra hozni” írta a Nyitramegyei Szemle. Ezen 
újság további számaiban olvashattuk, hogy milyen pontos információkat adott az újságíró, 
azaz a „sajtótörténész!”

118 m-ben, november 27-én – szürke homokos márgát harántoltva – földgáz nyomai 
jelentkeztek, melyről Thon táviratilag értesítette Kolozsvárott a Bányahivatalt, majd e rétegek 
kizárása helyett tovább mélyítették a lyukat. December 10-e körül, 145,2 m-ben újabb 
gázrétegeket értek el, ahonnan nagyobb mennyiségű gázt kaptak. E rétegsorok kizárására 
146,1 m-ig beépítették a 320–279 mm Ø-jű béléscsőrakatokat és cementezéssel biztosították.

Továbbfúrás alkalmával, december 23-án Ernst Thon a 160 m-ben megjelent óriási 
gázmennyiségről tájékoztatta (24. kép) a központot Kolozsvárott.

A Nyitramegyei Szemle január 4-i számában terjedelmesen beszámolt az óriási 
gázkitörésről, többek között az alábbiak szerint: „December 23-án, délután 5 óra előtt 160 m 
mélységben… a gázkútból fülsiketítő bömböléssel, hatalmas erővel tört a magasba a 
földgáz… . Magával víve egy óriási mennyiségű homokot… Ernst Thon munkavezető 
azonnal eloltotta a villanyvilágítást… Szép és borzalmas volt a természet erőinek féktelen 
tombolása… a másodpercenkénti 200 m-es sebességgel kitörő gáz- és porfelhő még 
félelmetesebbé tette a kíséretében felhangzó rémes zúgás…, melyet 10 km-nyi távolságra is el
lehetett hallani… a lakosságot nagy félelem és ijedelem szállotta meg… Medlen János 
földmíves a gázkitöréstől való ijedelmében Jókút felé menekült, s csak reggel mert 
visszajönni a kunyhójában maradt pénzéért… Emberéletben nem esett kár. Minthogy a 
fúrótelepen való tartózkodás jelenleg veszedelmes és robbanástól lehet tartani, az 
üzemvezetőség elzárta a telepet a látogatók elől.”

A Nyitramegyei Szemle tájékoztatása szerint: „…tovább folytatódott a fúrás, amikor a 
163,5 m-es, laza homokréteget elérték (január 10-én, szombaton; a szerző) az öblítővíz egy 
része eltűnt és olajnyomok mutatkoztak. A víz lekanalazása után az olaj emelkedni kezdett, 
majd erupció következett be.”

A felfedezésről távirati jelentés ment Teleszky János pénzügyminiszterhez. Az 
üzemvezetőség üres hordókat vásárolt a forrás anyagának fölfogására, majd január közepétől 
megkezdték az olajnak hordókba való szállítását Pozsonyba, az Apolló Kőolajfinomítóba 
feldolgozás céljából.



Böhm Ferenc szerint a kútból „napi 15 t olaj és napi 10–12 000 m3 gáz ömlött”. Wahlner 
Aladár bm. szerint „a kutatások a tárgyalt év végén folytak és … a fúrás gazdag petróleum 
réteget tárt fel.”

A másik, a kétnyelvű, német–magyar nyitramegyei lap, a „Nyitrai Lapok” német nyelven 
tájékoztatott az eredményekről.

Az 1913. október 27-én megkezdett és 1914. január 10-én befejezett Egbell–1-es számú 
fúrásnál feltehető, hogy a használatos béléscsöveket (25. kép) a Mannesmann-Művektől 
szerezte be a kincstár.

Az említett eseményekről nemcsak a már említett lapok közöltek hírt, de az ún. Hans 
Urban-féle „Zeitschrift des Internationalen Vereines Bohringenieure und Bohrtechniker” című
szaklap (26. kép) is jelentkezett közléssel, mint most „Erdgas und -Oil in Nyitraer Komität 
címmel.

A 70 éves évfordulóra kiadott cseh nyelvű jubileumi könyvben ez olvasható: „1914. 
január 10-én kezdődött a kőolajtermelés a Gbely-i kútból, … amikor 163,88 m-ben 
megjelent az első kőolajat tartalmazó réteg.”
Innen számítják az egbelli olajmező 100 éves születésnapját.

A geológiai előkészületek, valamint a földek kisajátítása után 1914 márciusában, a vasúti 
pályatest túlsó (nyugati) oldalán kijelölték az Egbell–2-es számú fúrást (emlékezzünk Papp 
Péter ábrájára). Ehhez a fúráshoz a 20 m magasságú fa torony alá beszerelt ún. Kanadai típusú
fúróberendezést alkalmazták (27-28. kép), melyet az erdélyi területről szállítottak az egbelli 
mezőbe. Áprilisban pedig megtelepítették az 1-es számú fúrás közelében az Egbell–3-as 
számú fúrási pontot is. A fúrási munkálatokat változatlanul E. Thon irányította.

Ez idő alatt az 1-es kút változatlanul termelt és az olajat folyamatosan Pozsonyba, az 
Apolló Kőolajfinomítóba szállították feldolgozásra.

Április elején Szmolka Nándor főmérnök, május 5-én pedig Böckh Hugó és Böhm Ferenc 
több szakember társaságában hivatalos látogatást tettek az egbelli olajmezőben, miközben 
„bányász akadémikusok” is jártak Egbellben (29. kép), amiről „A Bánya” tudósította olvasóit 
– akik tanulmányi kirándulás keretében megtekintették az egbelli bányatelepet két tanár (Réz 
Géza bm. volt az egyik) és a rektor vezetésével, május 8-án. Egy másik képen Medlen 
Jánossal láthatók a hallgatók (30. kép).

Miután kezdtek szaporodni a fúróberendezések, a Nyitramegyei Szemlében többek között 
ezeket lehetett olvasni: „A faluban az élelmiszerek és a lakások igen megdrágultak, miattuk 
igen sok a panasz. Egy-egy egyszerű szobáért már most 20-30 krajcár havi bért kérnek. Az 
állapotok valószínű rosszabbodni fognak, mivel a tervezett újabb fúrásokhoz újabb 
munkásrajokat kell majd telepíteni, de már hírlik, „hogy az állandó munkások elhelyezésére 
munkásházakat fognak építeni a kisajátított területen”.

Mint hallottuk Pap Péter előadásában, 1914 áprilisában megjelent Papp Simon Egbellben, 
kinek tevékenykedéséről szintén ő tájékoztatott.

Sajnos a Nyitramegyei Szemle 1914 júliusi híradása óta, a háborús események miatt nem 
adott tájékoztatást az egbelli eseményekről, csak novemberben jelentkezett, amikor így írt: „A
háborús bonyodalom az egbelli kutatásoknál is éreztette hatását. A mozgósítás után majdnem 
egy hónapig, jóformán egész augusztusban szünetelt a munka, de aztán újra megkezdődött és 
tartott mindmáig zavartalanul. Jelenleg három kút szolgáltatja az anyagot… igen változatos 
mennyiségben… Újabb fúrásokat még nem kezdtek, bár már régebben elhatározott dolog, 
hogy az olajréteg terjedelmének és vastagságának kutatására négy újabb helyen kezdenek 
fúrásokat. A munkálatok megkezdése valószínű, majd csak a háború utánra marad.” Ettől 
függetlenül a 4-es számú fúrást október 22-én el is kezdték.

Az egbelli fúrások irányítását 1915 januárjától Szmolka Nándor bányamérnök végezte 
üzemvezetőként.



A háborús viszonyok miatt a kiképzett személyzetnek a hadkötelezettség alóli felmentési 
kérelmei is napirenden voltak, így felmentésre került Szmolka Nándor is. Egy 
pénzügyminiszteri rendelet értelmében „Böhm Ferenc az egbelli üzem szervezésére és 
gyorsítása érdekében Egbellbe rendeltetett ki”, bár Böhm megtette az üzem szervezéséhez 
szükséges intézkedéseket, jelenleg az üzem menetének fő akadálya a munkaerőhiány volt. 
Ehhez járult az is, hogy mivel a felmentéseket nem tudták megoldani, így csak küszködve 
tudtak dolgozni.

E közben – mint hallottuk Papp Pétertől – Papp Simon irányította a kézifúrásos 
kutatásokat és az eddigi 25 db kézifúrással, valamint a három mélyfúrással elkészítette 
térképét (31. kép).

A munkások körében nagyobb mérvű munkásmozgalom nem volt tapasztalható, azonban 
a termelőkutaknál az intenzívebb üzemeltetés érdekében az egbelli üzemet katonai felügyelet 
alá helyezte a M. Kir. Honvédelmi miniszter 1915. március 30-án kelt rendeletével és a 
létszámhiány biztosítására 20 orosz hadifoglyot és öt fogolyőrt vezényeltek a wieselburgi 
fogolytáborból Egbellbe, akiket 1915. december 15-én kellett visszaszállítani a sopronnyéki 
táborba (32. kép).

Az 1915. év folyamán lemélyítésre került 10 db fúrás, melyeket már Papp Simon tűzött ki.
Szmolka Nándor, – akit kineveztek egbelli üzemvezetőnek – az 1915. december 21-én 
keltezett kimutatásában (33. kép) 14 fúrás műszaki adatainak ismertetése mellett (mélység, 
beépített béléscsőrakatok) szerepeltek már a kutak termelési adatai is. Megemlékezett a 
kimutatás az Egbell községben telepített mélyfúrásról is, melynek mélysége 397,08 m volt, és 
vizet adott.

A fúrásokról Wahlner Aladár részletesen beszámolt a „Magyarország bánya- és kohóipara
az 1915. évben” című tanulmányában.

Az 1916. év folyamán megkezdődött az előző évben telepített sűrítő, valamint folytatódott
a mező feltárását végző újabb fúrások mélyítése is.
Egy egbelli fúrásnál bekövetkezett az erupció (34. kép).

Itt meg kell emlékezni az 1916 nyarán Pekár Dezső vezetésével megkezdett Eötvös-inga- 
mérésekről, melyről Szabó Zoltán számolt be előadásában. (Előadásának képei ugyanitt 
megtekinthetők.)
Az egbelli mező eseményeit követni tudjuk Papp Simon naplójából, noteszéből, ahogy ezt 
Papp Pétertől megtudhattuk.

Az 1917. év krónikájához tartozik, hogy Gratz Gusztáv pénzügyminiszter Böckh Hugó és 
Böhm Ferenc kíséretében Egbellen járt, az ottani kincstári olajkutatásokat tekintették meg. A 
miniszter megelégedését fejezte ki a munkálatok menetével kapcsolatban és kijelentette, hogy
mindent el fog követni a termelés érdekében.

A következő ábra az egbelli mező fúráshelyeit szemlélteti 1917. december 1-jei állapotnak
megfelelően (59. ábra).

Az 1918. évi fúrások közül a 67-es számú fúrással (58. kép) kapcsolatban érdekes volt, 
hogy ezen fúrás rétegsorának taglalásakor Papp Simon figyelembe vette a „fúrónaplóba 
bejegyzett fúrómester jelentését” is, valamint a beépített béléscsövek méretét és a beépítési 
mélységet is bejegyezte noteszébe.

Ez évben a háború miatt az állam minden igyekezetével az egbelli olajmező kifejlesztésén 
dolgozott (60. kép) és a háborús nehézségek dacára sikerült az egbelli olajmező feltárását 
annyira kifejleszteni, hogy az 1918-as összeomlásig 72 db, aránylag sekély mélységű fúrást 
mélyítettek le 18 db kincstári fúróberendezéssel 1914 januárjától, amikor Egbellen az 
olajtermelés megkezdődött. 1918 novemberéig 293,370 t olajat termeltek egy kimutatás 
szerint.

Amikor a Csehszlovák államot kikiáltották, az olajmező vezetését átmenetileg E. Thon 
vette át, aki 1913-tól – mint láttuk – fúrómester, később üzemvezető, ezt követően 



fúrótechnikusként, 1918 novemberében igazgatói minőségben dolgozott. A geológiai vonalat 
irányító Jahn Jaroslav dr. mellett a műszaki vezérigazgatói tevékenységet Kropač József látta
el Papp Simon szerint.

Az előadásomat Medlen Jánossal kezdtem, emlékezzünk meg az öreg Medlen Jánosról is 
(61. kép) – aki 1944-ben halt meg. Emlékét márványlap őrzi Egbellben, melyet 1969-ben 
állítottak fel a következő felirattal: „A nyersolaj felfedezőjének, Jan Medlen (1870. I. 9. – 
1944. VI. 6.) emlékére. A Szlovák Nyersolajbányák, Egbell, Nemzeti Vállalat”. (62. kép).

Tisztelt Hallgatóim!
Befejezésül előadásomat az alábbi visszaemlékezésekkel szeretném zárni:

„Azokban a súlyos időkben, amikor a galíciai olajmezőket az oroszok tartották megszállva
és a román olajmezőktől is el voltunk zárva, valóságos Isten áldása volt az egbelli olajmező 
felfedezése… Annál fájdalmasabb volt ennek a területnek 1918-ban történő elvesztése” 
emlékezett vissza Böhm Ferenc bányamérnök.

Az 1964-ben, Hodonínban kiadott „A csehszlovák petróleumipar 50 éve” című 
emlékkönyvben (63. kép) a következő olvasható: „Az olajbányászat fejlesztésének alapjai 
csak ötven évvel ezelőtti időszakra vezethetők vissza”, majd 1984-ben, ugyancsak 
Hodonínban kiadott az „Olajipar Csehszlovákia területén” című emlékkönyv (64. kép), így 
emlékezik meg az évfordulóról: „… 1914. év számít az olajkutatás kezdetének, és ezért került
említésre a 70. évforduló 1984-ben.”

Végezetül Pekár Dezső geofizikai munkájukkal kapcsolatban így nyilatkozott: „Hiszem, 
hogy a geológusokkal együttműködve és megfigyelésekkel módunk lesz a föld rejtett 
rétegeibe, egyre biztosabb és egyre mélyebb betekintést nyerni, s azután hazánk javát 
szolgálni.” Egy kép a korabeli egbelli levelezőlapot mutatja (65. kép).

Az utolsó négy kép az Egbell–1-es számú fúrás emlékhelyét szemlélteti, melyet Kovács 
Gábor olajmérnök – Moravské naftové doly, Hodonín – készített a közelmúltban, melyért 
ezúton mondunk köszönetet. Az emlékhely márványlapjának szövege: „E község 
kataszterében kezdték meg 1913-ban a földgáz és nyersolaj feltárására végzett 
bányamunkálatokat Csehszlovákiában. Egbell, 1969. szeptember.”

E márványtábla és a Medlen-féle márványtábla felavatására egy időben került sor.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


