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A gőzekék fejlesztésében úttörő sze-
repet vállalt John Fowler (1826-1864) 
angol mérnök. A jeles feltaláló 1850-ben 
Leedsben alapította a világhírű „John 
Fowler & Co. (Leeds) Ltd England” 
névvel bejegyzett gépgyárát. Fowler a 
sodronyköteles gőzekék megszerkeszté-
sével írta be magát örökre a technikatör-
ténet nagyjai közé. 

1855-ben – számos szántási kísérlet 
után – munkatársaival kifejlesztette az 
egy és két gőzlokomotívra alkalmazott 
sodronyvontatású szántógép-garnitúrákat, 
amelyek a szigetországi gépbemutatókon 
minden alkalommal átütő sikert arattak.

A „tüzesgépekkel” végzett szántás 
külföldön is széles körben elterjedt.

Először az egylokomotívos sodrony-
köteles szántórendszert gyártották, ame-
lyet a kétgépes rendszer követett. Az egy-
gépes rendszernél a gőzgép a szántóföld 
szélén volt felállítva, és egy kétdobos 
csörlőt hajtott, melynek sodronykötelei 
horgonykocsik és terelőgörgők segítsé-
gével hozták működésbe a drótvontatású 
ekét. Ez az eljárás itthon nem honosodott 
meg. A Leedsben több mint félévszázadig 
gyártott gőzekék mindvégig a megbízha-
tóság jelképei voltak.

John Fowler a kiváló gyáriparos az 
1864-ben bekövetkezett korai halála mi-
att nem sokáig élvezhette gőzszántó-
rendszereinek nagyarányú térhódítását. 
Az örökösök az alapító szellemében a 
legendás gépgyárat és márkanevet becsü-
lettel mindvégig megőrizték. Fennállása 
alatt a patinás gépgyár több mint másfél-

A kétgépes gőzekék magyarországi 
megjelenése és elterjedése

vő egy-egy sodronykötéldob által fölvált-
va maga felé, vontatja a 3-7 vasú eketes-
tet. A garnitúra mindössze két gépből és 
az ekéből áll, semmiféle más alkatrészre 
szükség nincs. A gépek időnként a szán-
tási sáv kétszeresével előre haladnak, még-
pedig mindig az a gép, amelyik éppen nem 
húzza az ekét, tehát kötele laza.

A szántás folyamatos, a barázda vé-
gén az eke átbillentése 1-2 perczes időt 
igényel, más szünet nincs. Egyszerre csak 
egy gép dolgozik, amelyik éppen az ekét 
maga felé húzza, a másik addig szünetel, 
mely idő alatt kenni, javítani, szóval ke-
zelni lehet a gépet, esetleg előrevontatni. 
Miután az erőgép az ekére itt közvetlenül 
hat, mert a dolgozó gép állandóan maga 
felé húzza az ekét, a horgonycsigákon 
fellépő káros ellenállások nem csökkentik 
a sodronykötélen átvitt munkaképességét 
az erőgépnek. Ezen rendszer tökéletesebb, 
mint bármely más gőzeke berendezés és 
az összes rendszerek közt technikailag a 
leghelyesebb és legnagyobb hatásfokkal 
dolgozik, mert a gépeknek az egész mun-
kaképessége a hasznos ellenállások le-
győzésére fordítatik.”

A mezőgazdasági gőzgépek az évszá-
zad utolsó negyedében nagy fejlődésen 
mentek át. A legszámottevőbb korszerű-
sítésnek – a gőzgépek egyenletesebb já-

rását biztosító – kéthengeres, com po-
und rendszerű szerkezet kialakítá-

sa volt. (A szóbanforgó rendszert 
a gazdasági gőzgépeknél első-
ként a Fowler gyár alkalmazta.)

A gőzekék – magas beszer-
zési áruknak köszönhetően – meg-

lehetősen lassan honosodtak meg a 
honi mezőgazdaságban, nem beszélve ar-

Kétgépes gőzekeszántás korabeli ábrázolása
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száz díjat és kitüntetést nyert el nemzet-
közi kiállításokon és szántóversenyeken.

Az angolszász alapossággal gyártott 
Fowler kétgépes gőzekék Magyarország-
ra is eljutottak. Az első kétlokomotívos 
szántókészlet debütálására 1870-ben a 
béllyei uradalomban (Trianon előtt Bara-
nya megyéhez tartozott) került sor. Mint 
szerte Európában, hazánkban is a kétgé-
pes rendszer lett a legelterjedtebb gőz-
szántási mód, ahol a Fowler gyártmányok 
játszották a vezető szerepet. A gőzeke-
szántás Magyarországon új korszakot 
nyitott meg a talajművelés fejlődésében.

Páll Andor – gépészmérnök, felső i-
pa riskolai tanár – száz esztendővel ezelőtt 
a kétgépes rendszert így jellemezte:

„A kétgépes rend-
szer munkamódja ab-
ban áll, hogy a fölszán-
tandó tábla két oldalán 
felállítjuk a két lokomo-
tívot egymással szemben 
és a két gép a rajtuk lé-
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ról, hogy a gazdaságos kihasználást a nagy 
táblákon lehetett megvalósítani. A Fowler 
cég 1888-ban Budapesten vezérképvise-
letet létesített, amely lehetővé tette a 
nagybirtokosok részére a gőzszántókészlet 
beszerzését, garanciális javítását, vala-
mint a kívánt földterületek felszántását. 
A kötéldobos, sodronyköteles vegyes 
tüzelésű kazánnal gyártott gőzlokomotí-
vok 10, 16, 20, 25, 30 LE-s kivitelben 
készültek. A lassú térhódítás ellenére – a 
korabeli statisztikák tanúsága szerint – 
1910-ben a Kárpát-medencében már 350 
kétlokomotívos garnitúrával szántottak. 
A Fowler gőzekék fél évszázadon át ve-
zető szerepet játszottak a hazai gépi erő-
vel végzett talajművelésben.

A kétgépes gőzszántógépek gyártásá-
ban Magyarországon a Ganz Danubius 
Gépgyár vállalt úttörő szerepet. A neve-
zett gépgyár konstruktőrei a Fowler lo-
komotívokat tekintették etalonnak, és 
1904-ben elkészítették az első szántó 
készletet, amelyet követett a többi. Hat 
évvel később a Magyar Királyi Állam-
vasutak Gépgyára teljes egészében saját 
konstrukciójú kétgépes gőzekével jelent 
meg a piacon. A műszaki leírás szerint az 
ekemozdony 10 LE-s változatban készült. 
A gépek engedélyezett gőznyomása 12 
atmoszféra volt. A MÁV gőzlokomotívok 
kazánjaihoz jó minőségű hazai szenet 
használtak. A külföldi kétgépes gyártmá-
nyok közül – amelyek itthon is szántottak 
– mindenképpen meg kell említeni a né-
met Kemna és Heucke ekemozdonyokat. 
Az 1930-as években ugyan még közel 
400 kétgéprendszerű gőzekét tartottak 
számon, a gőzekeszántás korszaka már 
leáldozott, a fogatos a traktoros talajmű-
velés fokozatosan kiszorította a gőzeké-
ket. Az 1940-es évek első felében gőzekét 
már csak néhány nagygazdaságban hasz-
náltak.

A Kárpát-medencében mindössze 
egyetlen Fowler gőzekekészlet maradt 
fenn az utókornak, amely a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum tulajdonában van, 
és ennek az intézetnek a filiáléában, a 
keszthelyi Georgikon Majormúzeumban 
van kiállítva. Ezekkel az utolsó mohikán-
nak tekintett gőzmasinákkal több évtize-
den keresztül szántottak. 1962-ben Békés 
megyében a Zsadányi Állami Gazdaság-
ban dolgoztak utoljára a garnitúrával, és 
ezután a jól megérdemelt munka után 
kerültek a felbecsülhetetlen értékű tech-
nikatörténeti relikviák múzeumi tulajdonba.

Az 1910-ben Leedsben gyártott Fow-
ler Z II típusú 12501 és 12508 gyártási 
sorszámmal ellátott gépmatuzsálemeket 
a szigetországi cég németországi gyár egy-

ségében, Magdeburgban állították össze, 
és még ugyanebben az esztendőben szál-
lították hazánkba. 

A leromlott állagú, működésképtelen 
20 tonnás gőzmonstrumokat sikerült res-
taurálni és üzemképessé tenni. A Nemze-
ti Kulturális Alap pályázatának elnyeré-
sével – melynek kidolgozásában és lebo-
nyolításában e sorok írója is közreműkö-
dött –1996-ban kezdődtek meg a felújí-
tási munkák. A két gőzlokomotívnak és 
a billenőekének a restaurálása 1998-ban 
fejeződött be, és a próbaszántásra ugyan-
ebben az évben került sor.
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