
Felszín alatti vízkutatás Magyarországon 1866-ig
Csath Béla gyémántokleveles, „Zsigmondy Vilmos” és „Bogdánfy Ödön” emlékérmes bányamérnök

Artézi kutakat nem Magyarországon fúrtak ugyan először, de nincs Európában olyan ország, ahol
gyorsabban terjedt az artézi kutak fúrása és alakult volna ki létesítésének technikája, de minden
bizonnyal nincs olyan ország, ahol jelentőségük talán nagyobb lenne, mint hazánkban.

A hazai ivóvíz kérdés helyzetét a XIX. századig az jellemezte, hogy a helyi adottságoktól függően
forrásvíz, folyók és tavak vize, ezek hiányában ásott kút vize szolgált ivóvízként. Az alföldi sík
területeken, ill. településeken viszont nagy gondot jelentett az egészséges ivóvíz beszerzése. Ekkor
még a fúrásokkal való ivóvíz feltárás még igencsak gyerekcipőben járt, ám egyéni próbálkozások
már voltak.
Egy-egy mester találékonyságán sok múlott, aki ismerve a geológiai viszonyokat, források mellé,
vagy azok közelébe telepítette fúrásait – azok általában eredménnyel jártak. Kevésbé sikerültek az
olyan fúrások, melyeknek készítői ismeretlen földtani környezetben kísérelték meg a mélységi víz
kinyerését.

Az első fúrási próbálkozások Besztercebányáról ismertek 1822-ből, de sikertelenek lettek.
Ugyanezen időben Pesten a Kálvária téren, Budán, valamint a II. ker. Vízivárosban, a „Három
Korona” házban végzett fúrások sem hoztak eredményt.

Hazánkban az első rendszeres fúrás 1825-ből ismeretes, a felszökő vizet adó fúrt kút, a Veszprém
megyei Ugod községből, ahol a francia „téglás”, Bordió által készített 7 öles (13,2 m) kútból
felszökő módon „az első 10 percenet alatt 2 akóra szaporodó vizet” nyertek.
A következő 5 év (1825-1830) sem kecsegtetett semmi jóval, mert Pesten a Király utcai  Orczy-féle
házban a Steller Jakab tervezte és Zophál Mihály vezetése alatt álló 192,4 m-es vízfúrásra való
kísérlet balul végződött.

Az 1830-34 évek között Székesfehérváron Berghoffer Márton által végzett 6 fúrásról az alábbi
tájékoztatások láttak napvilágot:
 1831 októberében Say István bíró szerint „... az artézi kút fúrására a városban munkába vett

kút már 27 ölnyire (51,3 m) lefuratván, ebben 25 ölnyire (47,25 m) magát feladó és
kifolyható víz találtatott.”

 1832 áprilisában a tanácsi ülésen arról értesülhettünk, hogy a vármegyeház előtt fúrott kút
állandóságot ígér.

 Rádl Józsefnek egy 1834-beli beszámolója szerint: „A kutak közül, melyeket Berghoffer
kútmester készített négyet vele együtt megnéztem. Ezeknek ketteje a föld színén folyvást folyó
és az alá állított dézsákba vitetődik el, a víz igen jó ízű, egészséges, a másik ketteje ugyan a
föld színét nem érik el, hanem ettől valami másfél ölnyi mélységben egy terméskőből készült
ciszternába folyvást folyik, a honnan azt vonó kút készséggel könnyű erővel lehet
használni...”

Ezek ismeretében megdőlt az eddigi kapcsolati sorrend, hogy az ország második artézi kútja
Csóron készült, mert Székesfehérváron ez időben már kifolyó artézi kutak készültek.

1831 elején Budán, a Krisztina városban, az Alkotás utca 273. számú „Teremtéshez” címzett ház
kertjében, ennek tulajdonosa, Heinrich János huszárkapitány „jobb és használhatóbb ivóvízre
kívánva szert tenni, egy artézi kutat kezdett fúratni. 32 hónapnyi szüntelen munkálkodás és
erőlködés után 1833. október 4-én az állhatatos vállalkozó csakugyan szerencsés lőn 475 lábnyi
(150 m) mélységben eleven vízforrásra akadni, s ez által az artézi kutat teljes sikerrel létrehozni”
tudta. A kút „nem löki fel a vizet egészen a föld színére, honnan 20 lábbal (6,3 m) alantabb
maradt.” „A valóságos, eredeti élőforrás (Urwasser) hőmérséklete 1 ¾ Rº (13,4ºC), kedves ízű,
kristálytiszta, s különös frissítő erővel bír” olvasható a „Társalkodó”-ban. A kút fölé négyszögletű
emlékoszlopot helyeztek felírással. (Ez idő alatt Perkátán Berghoffer készített artézi kutat). (1. kép)



Az ugodi fúrás után 7 évvel Székesfehérvár szomszédságában 13 km távolságra nyugatra Csóron, a
Szőgyény-kastély déli oldalán fúrt kutat 1832-ben, az ismert bécsi kútmester, Berghoffer.
„Dolgozott hat hónapig, lehatolt 21 ölnyire (39,82 m), alant sziklát találván, s akkor víz jött annyi,
hogy az udvart elöntötte. A víz a kút felszíne felett 2 lábra (0,6 m) emelkedett.” A csóri fúrásról a
debreceni városi tanács hites jegyzőkönyvéből van tudomásunk, ahol Rádl József az alábbiakban
számol be az eseményről: „...Csór nevű helységben... láttam egy kútfúró készséget, éppen
munkában, és úgy találtam, hogy a körül két, a fúrót forgató és három, azon fúrót egy csigára tekert
kötélen egyenesben tartó ember foglalatoskodván...”
A kút fölött női szoborral díszített kútfelsőrész volt látható.



(2. kép)
Az 1833-1840-es évek közötti időben az ország különböző helyein pl. Kaposvár, Győr, Jászberény
készített különböző mélységű fúrások eredménytelenek lettek.

A magyar Alföld legnagyobb része ebben az időben ivóvízhiányban szenvedett, alig van olyan hely,
melynek ivóvize tűrhetőnek mondható. Némileg kiváltságos, jó helyzetben vannak azok a
helységek, melyek folyóvizek mellett fekszenek, minthogy ezekből a folyókból legalább mosni való
jó víz nyerhető, de ivóvíznek is használták.



(3. kép)

Debrecen városa volt az első az alföldi városok közül, mely segíteni iparkodott a baján, ill. a
vízellátás gondjainak megoldásával állandóan foglalkozott. Debrecenben 1840-1859-es években hét
fúrás készült, melyek közül kiemelkedett Steller László, besztercebányai szakember által a Piac
utcában, a városháza előtt készített 60 m-es kút
, melynek „...víze kiállta a próbát” a városi Tanács jegyzőkönyve szerint, mivel „... az egészségre
igen jó hatású hideg víz tört fel 7 lábnyi (13,2 m) magasságig.”

(4. kép)
Az „egy kút nem kút” elv alapján a Csapó utcában megkezdett fúrás szüneteltetése után a Péterfia
utcában „az artézi kút fúrása szerencsésen bevégeztetett és Csécsi Imre vegyelemzése után mind
mosásra, mind ivásra alkalmasnak találtatott.”
Ezt követően a félbemaradt Csapó utcai fúrásban 22,5 öl (41,6 m) mélységben jó ivóvizet találtak és
szivattyúval termeltették azt.



Az 1859-60-as évből említésre méltó munkát végzett Bürgermeister Antal pesti kútmester
Székesfehérváron 4 db 46-48 m-es szivattyús kutat készített a pályaudvar területén. Nyíregyházán a
Hatzel-téren készített 3 db 48-50 m-es fúrást szivattyús kúttá képezték ki.

(5. kép)
Ugyancsak ebben az évben Szatmárban készített 3 db fúrást: a Nagy piacon, az Irgalmas zárda előtt,
valamint a Fa-piacon, szintén szivattyús kúttá képezték ki, melyek közül a második adta a legjobb
vizet. Ugyancsak ebben az évben készített Seibert Antal kútmester, a Temes vármegyei Versecen a
Fritz-féle gőzmalom részére eredményes kutat. 1864-ben Pöstyénben készült 4-5 db sikeres kút,
míg 1860-65 között Hódmezővásárhelyen Bürgermeister Antal egy 126,5 m-es eredménytelen
fúrást készített.
Meg kell emlékezni a tárgyalt időben megjelent szakirodalomról:

 1836-ban a „Magyar Tudóstársaság” által közzébocsátott „Tudománytár” harmadik
kötetében találkozunk az első magyar nyelven megjelent artézi kútfúrást tárgyaló

tanulmánnyal, id. Derczeni Dercsényi József kir. tanácsos „Az artézi kutakról, honunkra
alkalmaztatva” című munkájával, mely többek között már foglalkozott a geotermikus

gradiens kérdésével is és a „Hőbuzgású” kutak alkalmazására is tesz javaslatot.



 (6. kép)
 Az ásvány- és gyógyvizek kémiai vizsgálata Kitaibel Pál halálával megszakadt. Felmerült

egy balneológiai tankönyv megírásának szükségessége. A cél érdekében az MTA pályázatot
hirdetett, melyet Török József, debreceni főiskolai tanár nyert el „A két magyar haza
elsőrangú gyógyvizei és fürdőintézetei” címmel, mellyel megnyitja azt az időszakot, amikor
az ásványvíz ellátásában a fúrt kutakkal feltárt víz is jelentős szerepet tölt be.

 1865. Megjelenik Zsigmondy Vilmos bányamérnök „Bányatan, különös tekintettel a
kőszénbányászatra”. I. fejezet: „A kutatás, fúrászat s az artézi kutak” című könyve, mely az
első magyar nyelvű bányászati szakmunka, amely az artézi kutakkal behatóan foglalkozik
Magyarországon.

A tárgyalt anyag összefoglalóját a hazai artézi kutak készítésével kapcsolatban Böckh János
szavaival  az alábbiak szerint zárhatnánk:

„Nem mintha Zsigmondy előtt nem tétettek volna nálunk is már ez irányban, hol eredménnyel
párosult, hol eredménytelen kísérletek, de oly határozott alakban mint azt Zsigmondy teszi,
tudtommal előtte nem mutatkozott hazánkban e fontos ügyben senki.”


