
A mélyfúrás és vízkutatás a XIX. század második felében 
—  a magyarországi vízbányászat kialakulása: 

a Zsigmondyak kora*
C S A T H  B É L A

Artézi kutakat nem Magyarországon fúrtak  
ugyan először, de nincs Európában olyan ország, 
ahol gyorsabban terjed t volna az artézi kutak 
fúrása és alakult volna ki létesítésének techni
kája, de m inden bizonnyal nincs olyan ország 
sem, ahol jelentőségük talán nagyobb lenne, 
m int hazánkban.

A magyarországi vízkútfúrás történetének á t
tekintésekor szükségszerűen a m élyfúrás álta
lános történetéhez kell visszanyúlni. A mély
ségi vízkutatás és -feltárás ugyanis elválasztha
tatlan  a bányászat, a földtan és a m élyfúrás
technika fejlődésétől. Amíg a m élyfúrás ősi 
mesterségének célja kezdetben világszerte a két 
elsőrendű életszükséglet fedezése: a vízszerzés 
és a sónyerés volt — az utóbbi gyakran sós víz 
term elése és bepárlása ú tján  —, a hazai adott
ságok m iatt a régm últban erre nem volt szük
ség. Sóbányáink rendkívül gazdagok voltak és 
víz —• felszín alatti és felszíni víz — is volt bő
ven a Kárpátok medencéjében. A XVI—XVII. 
századi török dúlás nyom án pusztasággá válto
zott, elnéptelenedett Alföldön csak újbóli bené
pesülés után, a XIX. században vált égetővé az 
ivóvízellátás m egjavítása: a jó ivóvíz biztosítása. 
Nem kormányintézkedés, nem törvényhozás, 
nem is olyan nagyszabású vállalkozás, m int a 
Tisza kétmillió hektrányi árterületének árm en
tesítése oldotta meg azonban — szinte egy csa
pásra — a vízgondokat. Egyetlen nagy ember
nek, Zsigmondy Vilmosnak (1821— 1888) szívós 
kitartása nyitotta meg a fejlődés útját. Üj és 
hasznos tan t h irdetett arról, hogyan lehet a 
föld alól elegendő és jó ivóvizet termelni. A víz
kútfúrásnak nemcsak hirdette fontosságát, de 
példát is m utatott arra; sőt tudományosan is 
megalapozta a vízkútfúrás gyakorlatát.

Az útm utató Zsigmondy Vilmost unokaöccse, 
Zsigmondy Béla gépészmérnök (1848—1916) 
előbb m int társa, m ajd m int utód követte. A 
hazai vízkutatás és -feltárás e két vezéregyéni
ség nevéhez kapcsolódik.

Mi is volt a helyzet a m últ század közepén, 
ill. a második felében a m élyfúrás céljai szem
pontjából külföldön?

A XIX. században felgyorsult ipari fejlődés 
új nyersanyaglelőhelyek feltárását követelte 
meg, ezért a vízkutatás és -feltárás m ellett meg
jelentek a szilárdásványt kutató mélyfúrások. 
Mivel a bányák létesítése csak a kiterm elhető 
term észeti kincs készletének nagyságára vonat
kozó megbízható adatok ism eretében lehet gaz
daságos, m egnövekedett a szilárdásvány-kutatás 
fontossága. Szükségessé vált a kutatási mód

* Az OMBKE ip artö rtén e ti és m úzeológiai szem inárium án  
(Sa lgó ta rján , 1980. ok tóber 24—25.) elhangzo tt e lőadás.

szereknek, s ezek közül is elsősorban a m élyfú
rásnak a tökéletesítése.

Az am erikai kontinensen igen széles körben 
elterjedt kötéllel való mélyfúrással szemben 
Európában k itarto ttak  a m erev rudazat alkal
mazása, a merevrudazatos, ütve működő fúrás
mód mellett. A fúróhoz m ereven csatlakozó fú- 
rórudakra üzem közben ható nagy igénybevéte
lek (durva felütés) következtében azonban a ru 
dazat könnyen kihajlott, sőt el is tört. E nehéz
ség kiküszöbölése Karl von Oeynhausen porosz 
bányakapitány nevéhez fűződik, aki 1834-ben 
feltaláta a váltóollót és ezzel m egnyitotta az 
u tat a sikeresebb és gazdaságosabb m erevruda
zatos ütőfúráshoz.

A XIX. század negyvenes éveiben m ár meg
jelentek a váltóolló különböző tökéletesített 
változatai is. A szász Karl Gotthelf K ind „sza- 
badonejtő készüléke” u tán  a váltóollót 1847-ben 
Karl Leopold Fabian ún. „szalajtó készüléke” 
tovább tökéletesítette.

A fejlődés e fokáig a fúrótechnikusok figyel
me a kőzetbontás módozataira irányult. A fura- 
dék eltávolítását a fúrólyukból — tekintettel a 
tömör rudazatra — tisztítócsővel végezték. A 
XIX. sz. legnagyobb vívmánya a fúrástechnika 
terén azonban az öblítőrendszerű fúrási mód
szer, az öblítés „feltalálása” volt, mely a fran
cia M. Fauvelle és az angol R. Beart nevéhez 
fűződik.

A fúrások történetének következő jelentős év
száma 1869. Ekkor szabadalmaztatta a svájci 
Rudolf Leschot a gépi hajtású öblítéses gyé
mántkoronával dolgozó magfúró berendezését, 
amellyel a feltaláló tulajdonképpen a kemény 
kőzetekben a fúrás gyorsítását kívánta ugyan 
elérni, de a m agfúrás egyúttal folyamatos kő
zetfeltárást is biztosított, s ezzel a szilárdás
vány-kutatás fontos — még ma is általános — 
módszerévé is vált.

A m últ század közepéig Európában a fúrás
technika olyan fejlettségi fokot ért el, hogy a 
szén- és kálisókutatások m ellett a mélységi vi
zek feltárására is alkalmazták, m ár fejlett víz
kútfúrásról lehetett beszélni, sőt az olaszországi 
Larderellóban m ár geotermikus kutak fúrására 
is sor került. Hazánkban a vízkútfúrás azonban 
még csak az útkeresésnél tarto tt, hiszen 1865-ig 
— Zsigmondy Vilmos működése kezdetéig — 
csak m integy 20—22 fúrásról van adat.

Zsigmondy fellépése a fúrás terén  az az idő, 
amely m ár útm utatás  névvel illethető. Ö már 
tudományos alapokra helyezte a vízkútfúrást. 
Ő tekinthető az első fúrómérnöknek, — vagy 
ahogy magát nevezte, „fúrász”-nak —, akinek 
vízkútfúrási sikerei nemcsak hazai, de az euró
pai m élyfúrás történetében is korszakot jelen-
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tettek. Ö tekinthető a m agyar m élyfúróipar 
m egterem tőjének is.

1865-ben adja ki Zsigmondy Vilmos bánya
mérnök, nyilvános bányászati ügynök, a m. kir. 
Természettudom ányi Társulat, s a Földtani Tár
sulat tagja m agyar nyelvű, négy kötetre terve
zett bányam űveléstanának első kötetét (1): „Bá- 
nyatan, kiváló tekintettel a kőszénbányászatra” 
címmel, s ,,A kutatás, fúrászat és az artézi ku
tak ” alcímmel. A szerző Bányatanának elősza
vában így ír: „ . . . a  fúrást tárgyaló fejezetre 
nézve leginkább Beer, Bruckmann  és Kind  ki
tűnő m unkái után indultam . Nem hinném, hogy 
a fúrászat jelenlegi állapotját tekintve találkoz
hatnék valami fontosabb idevágó készülék, esz
köz vagy m űtét, mely figyelmemet elkerülte 
volna, habár elismerem, hogy igen sok régibb 
készüléket s eszközt annak tekintetbevételével 
mellőzendőnek véltem ”.

Zsigmondy Vilmos korának legjobb fúrási 
szerszámait és gépi felszerelését használta. Ezek 
alkalmazásával a mélyfúrási, szűkebb értelem 
ben a vízkútfúi’ási tevékenységnek fényes, igen 
eredményes évtizedét nyito tta  meg.

Az első nagy jelentőségű fúrását H arkányban 
m élyítette és sikerrel hozta felszínre az ottani 
gázos hévizet (2). További, de m ár nagyobb 
mélységű, pompásan sikerült műve volt a 118,58 
m mélységű M argitsziget—1. fúrás(2), mely ha
tárainkon kívül is figyelmet keltett, s amely 
100 év m úlva is annyi term álvizet term elt, hogy 
nemcsak a m argitszigeti régi gyógyfürdőt látta 
el, de elegendő volt a margitszigeti Nagyszálló 
fűtésére is. Megjegyzendő érdekesség továbbá 
az is, hogy a Zsigmond V. által fú rt régi Mar
gitsziget—1. kút mellé telepített és 1978. febru
árjában 107 m mélységre lefúrt Margitsziget— 
4. jelű kút látja  el igen nagy vízbőséggel (a fú
rás közben 20 m 3/m in hozammal kitört kú t ma 
2000 1/min értékre beállított hozammal) az új, 
e kútra telepített Thermal gyógyszállót.

Ezek után  rövid időközökben gyorsan követ
keztek Zsigmondy további nevezetes m élyfúrá
sai: a jászapáti, a mai Jugoszlávia területén  levő 
lipiki (2), az alcsúti (2). Legjelentékenyebb m ű
ve azonban kétségtelenül a budapesti városli
geti artézi kú t (3), m elyet „tizedfélévi” m unká
val m élyített le Zsigmondy V. 1868—78 között 
970,48 m-ig. A szívós kitartással létesített, csak
nem 1 km -nyi fúrás Európa-szerte méltó feltű
nést keltett és a legmélyebb hévízkút volt Eu
rópában, bár a fúrási mélységrekordot a Berlin 
melletti, sóra m élyített sperenbergi fúrás ta r
to tta  1271 m-es mélységgel.

1876 után  Zsigmondy Vilmos nem vállalt a r
tézikútfúrást, csak ezek szakvéleményezésével 
foglalkozott. Az im m ár országos hírű  cégét pe
dig unokaöccsére, Zsigmondy Bélára ruházta át.

1876-tól kezdve Zsigmondy Béla m ár ön
állóan dolgozott, és a következő 40 évben még 
magasabbra emelte a vízkútfúrási tudom ány és 
gyakorlat színvonalát. Vezető tényezője lett a 
m agyar falvak és városok egészséges ivóvízzel 
ellátását szolgáló korszak nagy küzdelmeinek 
és vívmányainak, és e téren  soha el nem múló 
érdem eket szerzett. Ö maga m egm aradt a fúrá
sok mélyítésénél és a kutak kivitelezésénél, míg

a földtani, vízföldtani tervezést és értékelést 
Zsigmondy Vilmosról a Földtani Intézetben dol
gozó Halaváts Gyula bányamérnök-geológusra 
ruházta, aki kitűnő m unkatársnak bizonyult.

A budapesti városligeti artézi kút eredményes 
lefúrása u tán  Hódmezővásárhely ad megbízást 
Zsigmondy Bélának — elsőként az Alföld vá
rosai kö zül, közegészségügyének m egjavítása 
végett — nyilvános, közhasználatra szánt artézi 
kú t készítésére (4).

A jó példát sok helyen követték. Az ezzel be
köszöntő kútfúrási ciklusban a Zsigmondy cég 
eredm ényes artézikútfúrásaival m egtartotta ve
zető szerepét. Az ekkor létesített nevezetesebb 
és egyszersmind leggondosabban kivitelezett 
artézi kutak nagyobbrészt Zsigmondy Béla fá
radozásának gyümölcsei. A nagybáty, Zsigmon
dy Vilmos halála u tán  (1888) az unokaöccs a tel
jes önállóság, azaz a koforrott útkövetés  nyo
mán haladt, s folytatta az Alföldön és az or
szág egyéb területein  egy-egy város első ar
tézi kútjának kivitelezését: Szentesen, Szege
den, Mezőtúron, Szarvason, Békéscsabán stb. 
(5, 6, 7).

A m erevrudazatos, ütve működő fúrás ebben 
az időben élte virágkorát, hiszen a fúrás legol
csóbb és leghatékonyabb módszerének bizo
nyult. Annak ellenére, hogy Fauvelle bevezette 
az öblítéses fúrást és Leschot az öblítéses gépi 
hajtású m agfúrást, sőt az am erikai M. T. Chap- 
mann  e két felfedezést a sűrű öblítés elvével 
megtoldva 1889-ben szabadalm aztatta az iszap- 
öblítéses rotari fúrást, Európában továbbra is 
az ütőfúrást alkalmazták. Az amerikai szárma
zású Albert Fauck és a német Anton  Raky  
ugyanis kialakították ennek tökéletesített válto
zatát, a csőrudazattal dolgozó öblítéses, ill. for
dított öblítéses gyors ütemű, ún. lüktető fúrási 
módot, amellyel az előzőleg elértnél, éppen a 
rendszerint fordított öblítéssel biztosítható, „tö
kéletesen tiszta lyuktalp” ú tján  lényegesen na
gyobb fúrási sebességet értek el. Ezt a mód
szert a kontinensen olyannyira tökéletesnek 
tarto tták , hogy a rotari fúrás Európában csak 
igen későn, 1912-ben jelenik meg (8, 9). Albert 
Fauckot kortársai „legnagyobb tanítóm ester”- 
üknek ism erték el és tudományos közleményei, 
cikkei az akkori fúrási technika alapvető irodal
mához tartoztak  (10, 11, 12, 13).

Albert Fauck és a Zsigmondyak között szoros 
baráti kapcsolat alakult ki 1885-től kezdve, 
amikor az előbbi indítványára Kassán m egren
dezték a fúrótechnikusok első összejövetelét 
(Bohrtechniker Versammlung). Ebből nőtt ki az 
1888. évi „Internationale W anderversam m lung”, 
illetve az „Internationaler Tief bohr-V erein” 
1893-ban. Zsigmondy Béla lelekes tagja volt a 
szervezetnek. Faucknak Zsigmondy Bélához fű
ződő barátsága Neuerungen in der Tiefbohr
technik, azaz A m élyfúrás technikai újdonságai 
(9) című könyvében is kifejezésre ju t, amikor 
több alkalommal k itér a Zsigmondy Béla által 
használt szerszámokra.

Szoros baráti kapcsolatot létesített Zsigmondy 
a darm stadti Theodor Tecklenburg  bányataná
csossal, a „m élyfúrás tanának a ty já”-val is 
(ahogy magát tréfásan nevezte Tecklenburg),
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aki a XIX. sz. végén m egjelent hatkötetes 
Handbuch der Tiefbohrkunde (A m élyfúrás ké
zikönyve) (14) című m unkájának V. kötetében 
külön fejezetet szentel „A pesti Zsigmondy Béla 
fúróberendezései”-nek.

A hazai mélységi vízkutatás fejlődésében új 
korszak nyílt meg 1890-ben, amikor Hódmező
vásárhelyen Bauer Sándor malma udvarán kis 
átm érővel (70— 100 mm) szárnyas bővítő fúró
val, jobböblítéses módszerrel fú rt kutat. Egy
szerű módszerét m éltán nevezték el „magyar 
paraszti ro tari” fúrásnak. Mi sem term észete
sebb, m inthogy é példán felbuzdulva számos 
kisebb fúróvállalkozó és iparos is szerencsét 
próbált a m élyfúrás terén. Mivel a földtani fel
tételek az Alföld nagy részén azonosak, csakha
mar általánossá vált az Alföldön ez a kútfúrási 
módszer.

Az em lített kis kútfúrási vállalkozók a Zsig
mondy által kitaposott úton haladtak. Előre jól 
ism erték az átfúrandó rétegek milyenségét, sőt 
egy-egy szűkebb területen  hozzávetőleges vas
tagságukat is. Egy részük azonban könnyen 
vette a dolgot, a legkezdetlegesebb eszközökkel 
végezte el az elvállalt munkát, aminek az lett 
az eredménye, hogy számos fúrás csakhamar el
dugult.

Míg ugyanis Zsigmondy Béla m inden egyes 
megbízatása során, hagyományosan szabadon 
ejtő készülékkel ellátót vésővel dolgozott, nagy 
átm érővel fú rt és az így előállított fúrólyukat 
nemcsak vascsövekkel, hanem befejezésül vö
rösfenyő csövekkel is kibélelte, sok versenytár
sa viszont az ún. dán rendszer szerint m élyítette 
a fúrásokat. Egyszerűen két egymásba helye
zett, különböző átm érőjű vascsővel hatoltak le
felé, melyek közül a belső „iszapoló sugarat” 
irányíto tt a lyuk talpára, a külső, vagyis a ve
zetőcső, a fúróiszap felju ttatására és egyúttal 
béléscsőül is szolgált.

A sok esetben bizonyára a költségeken is 
múló fogyatékosságok ellenére, a több ezernyi 
artézi kút fúrása elismerésre méltó. Örvende
tesen az artézi kutaknak rendszere kizárólag 
hazai erőknek éspedig különösen a hódmezővá
sárhelyi, az orosházi és a békéscsabai, valam int 
a verseci kútfúró családoknak köszönhető. A 
Halaváts által 1896-ban összeállított kútkatasz- 
te r (14) szerint a kútfúrások számának emelke
dése 1891-től szembetűnő. A kataszter mintegy 
115 kútfúró kisiparosról ad számot. A kataszter 
szerint 1896-ig 1087 fúrás mélyült, melyek kö
zül „artézi k ú t” (ma felszálló kút) 555 db, egy
szerű „fúrott kú t” (ma a negatív, m élytükrű 
kút) 532 db; 1904-ben hozzávetőleg 2000 db, 
1911-ben kb. 3000 volt az összes kutak száma 
(ma ezeknek a fú rt kutaknak a száma 60 000-re 
tehető!)

A XX. század elején meginduló korszakból 
elismeréssel kell még említeni a Farkass Kál
mán mérnök vezette közegészségügyi mérnöki 
szolgálat működését is. A szolgálatot — a kul
túrm érnöki intézményen . belül — 1889-ben 
Kvassay Jenő mérnök szervezte meg és m unká
já t 1890-ben kezdte el. 1892-ben szerezték be 
az első fúróberendezést, amit szakértő m unka
vezetővel kölcsönöztek ki az igénylő községek

nek. Rövidesen három ra emelik a berendezések 
számát és 6 fúróm estert alkalmaznak. 1894-ben 
ez a szolgálat önálló hivatallá alakult. 1900-tól 
pedig m int az Országos Vízügyi Igazgatóság V. 
ügyosztálya működött tovább.

Kisebb-nagyobb mélységű fúrásokat végeztek 
vízszerzés céljából a MÁV és az Arad—Csanádi 
Vasutak mérnökségei, Zsigmondy В. cégén kívül 
a Lapp Henrik  cég, s a már em lített kisiparo
sok és vidéki magánfúró vállalatok, illetve kút
fúrómesterek.

*
Hazánk kedvező vízföldtani adottságai a víz

ellátási kérdések megoldásához — m int a fenti
ekből kitűnik — egy sajátos iparág, a vízkutató 
és vízfeltáró m élyfúrás kifejlődését tették  le
hetővé.

A kútfúrással foglalkozók nagy részének 
ugyan rendkívül hasznos volt a tevékenysége 
az ország, különösen az Alföld egészséges ivó
vízzel való ellátásában, egy kisebb részük azon
ban kontárként maradi módszerekkel gátolta a 
további fejlődést.

Az utóbbiak szakszerűtlen tervek alapján, a 
m ár akkoriban is előírt vízjogi engedélyek nél
kül fúrtak. A fú rt kutak száma igen gyorsan 
nőtt, és ez együtt já r t a vízpazarlás növekedésé
vel. Hosszú időnek kellett eltelnie addig, amíg 
a kútszabvány kialakult és lényegesen javított 
a helyzeten.
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