
NÉHÁNY KISALFÖLDI ARTÉZI KÚTlíÓL. 337

NÉHÁNY KISALFÖLDI ARTÉZI KÚTRÓL*

H orusitzky  H e n r i k - íő I.

Az 1892. és 1893. években, a mikor hazánkban országszerte a nagy 
artézi kút láz fellépett, a Kis Magyar-Alföldön Ürmény mezőváros volt az 
első, a mely dr. T óth  K ároly uradalmi orvos tanácsára legelőször is fog
lalkozott az artézi kútügy kérdésével.

Dr. S zontagh  T amás bányatanácsos, m. kir. osztálygeológus, a hely
színi szemle után a szakvéleményt megadván, 1893. év november havá
ban a fúrást megkezdték, még pedig a templom-téren, a mely 140 m.-re 
fekszik a tenger színe felett. Nem is igen nagy mélységben akadtak ugyan 
három víztartó rétegre, a melyekből a víz a felszín alá 4 méternyire 
emelkedett, de ezzel nem elégedvén meg, még mélyebbre fúrtak. Mélyeb
ben azonban már más víztartó rétegre nem akadtak, úgy hogy 432 m.-nél 
a fúrást abbahagyták.

Bár eredménytelenül végződött a mély fúrás, de annak felsőbb 
rétegei, víz nyerés szempontjából kedvezőknek mutatkozának, a miért 
csakhamar úgy a községben, mint a környékén, több fúrást eszközöltek, 
a melyek legtöbbnyire már sikerrel végződtek. Nyolcz esztendő alatt a 
következő 9 helyen fúrtak eredményesen:

1894. év tavaszán Mezőkeszi pusztán. (A kút 123 m. mély, ád naponta a
II. víztartó rétegből 50 hl. vizet, a víz 11 C° meleg.)

1894. év őszén Ürményben, dr. T óth  kertjében. (A kút 123 m. mély, ád 
naponta a III. víztartó rétegből 864 hl. vizet, a víz 16 C° meleg.)

1895. év tavaszán Ürményben, a régi városház előtt. (A kút 28 m. mély, 
ád naponta az I. víztartó rétegből 2448 hl. vizet, a víz 12 C° meleg.)

1895. évben Tardoskedden, a templom előtt. (A kút 312 m. mély, ád 
naponta a IV. víztartó rétegből 864 hl. vizet, a víz 22 C° meleg.) 

1898. év tavaszán Tornóczon. (A kút 142 m. mély, ád naponta a II. víz
tartó rétegből 1492 hl. vizet, a víz 16 C° meleg.)

1898. évben Ürményben, az uradalmi parkban. (A kút 156 m. mély, ad 
naponta a III. víztartó rétegből 864 hl. vizet, a víz 17 C° meleg.)

1899. évben Felsőjattón. (A kút 153 m. mély, ád naponta a II. víztartó 
rétegből 1720 hl. vizet, a víz 16 C° meleg.)

1899. évben Kulcsárvölgy nevű. pusztán. (A kút 49*5 m. mély, ád naponta 
az I. víztartó rétegből 800 hl. vizet, a víz 12 C° meleg.)

* Előadatott a Földtani Társulat 1904. évi április hó 6-án ta rto tt  szakülésén.
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1901. évben Kövecses pusztán. (A kút 153 m. mély, ád naponta a III. víz
tartó rétegből 420 hl. vizet, a víz 14 C° meleg.)

A fúrási szelvények alapján, a melyeket dr. T óth  K áro ly , K arsay  

L a jo s , E tter  K á lm án , T u l l y  I stvá n , P aray S á n d o r , L ő w e n s t e in  A ntal  és 
S c h n e id e r  F er enc z  urak voltak szívesek rendelkezésemre bocsátani, a Kis 
Alföld keleti részének teljes lesülyedését látjuk.

A Vág- és Nyitra-völgyek vízválasztója a pontusi rétegekből áll, a 
melyeket lösz takar. Ürménytől K-re a tarányi magaslaton a pontusi 
rétegek körülbelül 140 m. magasságban fordulnak elő, DNy felé pedig két 
alacsonyabb terraszt alkotnak. Az egyik Ürmény táján körülbelül 30 m. 
mélységben (tenger szine fölött 110 m.), a másik a mocsárlösz területen 
kb. 50 m. mélységben (tenger szine felett 70 m.) fekszik. Tornócz táján a 
felsőbb pontusi rétegek már erodáltattak; az alsóbbak pedig körülbelül 
50 m. mélységben vízszintesen terülnek el. Az utóbbi területen, a mely az 
erodálás után tulajdonképen medenczét képezett, a diluviumban tavi üledé
kekkel felváltva folyó hordalékok rakódtak le. Későbben pedig a folytonos 
süppedésnek alávetett területen hol szárazföldön, hol áradmányos hullám
téren a lösz képződött. A jelenkorban a Vág áradásai a területet kisimí
tották.

Az összetett adatok alapján «A nyitramegyei Tornócz és Ürmény 
környéke» czímű, az 1903. évi részletes agrogeologiai fölvételről szóló 
jelentésem számára* három hosszszelvényt sikerült összeállítanom, a m e 
lyek közül az első Ny—K-i, a másik É—D-i, a harmadik ÉNy—DK-i irá
nyú. A szelvényekből láthatjuk, hogy a rétegek fődülése ÉK—DNy-i, a 
merre a víznek a legnagyobb zöme is folyik. Ürménytől számítva úgy 
Ny-ra, mint D-re a víztartó rétegek alaposan vékonyodnak. Általánosság
ban 4 víztartó rétegről tehetünk említést.

Az I. víztartó réteg az említett vízválasztón és tőle DNy-ra eső ala
csonyabb terraszokon a diluvium és a pontusi rétegek határán van. A mint 
azonban ezen víz már a mélyebb feltöltött medenczébe jut, ott a diluviá- 
lis homokrétegekben folytatja útját.

A II. és III. víztartó réteg a pontusi képződmény felsőbb üledékei
ben fordul elő.

A IV. víztartó rétegről csak a tardoskeddi kútfúrásnál tehetünk em
lítést, a mely valószínűleg már a mioczén rétegekhez közel van.

* L. A m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1903-ról.


