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so

gasság 10-95 m, amely az Adriai-tenger színe magasságához viszonyítva,
107-54 m magasságnak felel meg. A fúrási adatokat, valamint a magas-

számokat a székesfvárosi vízmüvek igazgatóságának köszönöm.
röviden a térképhez akarok egy kis magyarázatot adni. Mindenek eltt két görbét látunk a térképen, mégpedig a 2 méteres felszíni
görbéket és az alapkzet 2 méteres görbéit; az elbbit a székesfváros
sági

Még

jnegfelel ügyosztályánál nyertem, az utóbbit pedig

tettem a megejtett fúrások alapján.
kavicsos

lév

alatt

talaj

tengeri

Az

magam

görbéi a

altalaj

magasságát

üledék

szerkesz-

homokos

jelzik (a

és

Duna

0 pontjától viszonyítva). Ezek lejtése irányítja a talajvíz folyását,
amit a térképen jelzek. A vízállás pedig arab számokkal van jelezve.

A

kavicsot, bár

diluviális

rajzoltam

az

egész

ahol föl van tárva; a többi

ki,

és az erre hordott

homokos

gyeket, valamint a régi

területen jelen van, csak ott

homokos

terület.

talajt különválasztottam.

vízfolyásokat

szintén

A

A

lápföldet

legfiatalabb völ-

külön jelöltem, miután

így a vidék régi vízrajza tnik fel szemünk eltt. A térkép megszerkesztésénél a Duna-völgy régi partja ugyancsak kiadódott, a part mentén

A

fakadó forrásokkal.

Nem

part

itt

2

— 5 m magas

volt.

volna érdektelen egész Budapestrl ehhez hasonló térképet

készíteni

a gyömri Artézi kút.
Irta:

—

1

Horusitzky Henrik.

tábla melléklettel a kötet végén.

—

Minden község közegészségügyének elssorban a jó és egészséges
legfbb tényezje. Ezt a nagyhorderej higiénikus igazságot

ivóvíz a

felismerve, tekintettel a

kifogástalan

kútvizekre,

Gyömrö községben (Pest vrn.) lév nem éppen
már az 1902. évben megpendítette Simon

Mihály, a község azon évben megválasztott új jegyzje, a község közepén fúrandó artézi kút gondolatát. Ez ügyben azonban 1925-ig nem tör-

Az

elöljárósága végre akként
körülmények között megfuratja. Végre Prónay József hódmezvásárhelyi kútfúrómester 1926.
év március hó 18-án a fúrást meg is kezdte. Az artézi kút létesítése
körül elssorban Simon Mihály jegyz, gr. Teleki Tibor földbirtokos,
Horthy István tábornok, Meskó Rezs fszolgabíró, Petravics
tént semmi.

1925. évben a község

határozott, hogy

Andor jegyz

és

az

artézi

bölcs

kutat minden

Kovács János

községi bíró szereztek érdemeket.

Mieltt a kútfúráshoz hozzáfogtak volna, a hivatalos szakvéleményen kívül, amely 250 m körüli mélységbl artézi kutat hoz kilá-

a

tásba, a

náluk

A
sult,

Artézi kút.

fjegyz magánúton hozzám

81

fordult,

is

hogy tapasztalataimat

érvényesítsem és szakvéleménnyel szolgáljak.

is

helyzetet áttanulmányozván, szakvéleményem abban összponto-

hogy a

kijelölt helyen, vagyis

között lév

tal

gyömri

a templom és a fszolgabírói hiva-

völgyületben, amely

155

— 156 m magasan fekszik az

egy számbavehet víztartóréteget 110 m
azonban felszökni nem fog.
A fúrást április 2-án fejezték be a következ eredménnyel: 105 m
mélységbl felszök vizet nyertek, mégpedig a felszín felett 1’75 m ma-

Adriai-tenger

színe

mélységben érnek

el.

felett,

A

víz

gasságig percenként 18

A

litert.

A

víz hmérséklete 16'5 C°.

kedvez eredmény magyarázatának megkísérlése

csodálatosan

eltt lássuk elbb a fúrás szelvényét:

—2-00 m
— 5‘80 m laza quarzhomok, mészszemecskékkel.
5-80 — 7*00 m meszes, sárga homokos lsz, csillámpikkelyekkel.
7-00 —33-20 m laza quarzhomok, kevés csigahéjtörmelékkel.
33-20 —44-00 m meszes, szürke, iszapos homok, csigahéjtörme-

1.

OOO

2.

2-00

3.
4.
5.

feltöltés és kultúrtalaj.

lékkel.
6.
7.

8.
9.

44-00—59-35

m

homokos márga.

—97-56 m iszapos márga, kötött fehér márgarétegekkel.
— 103-40 m sárga és szürke meszes agyagréteg.
103-40 — 105-09 m laza quarzhomok, csillámpikkelyekkel
mész59 35
97-56
-

és

szemecskékkel.
105-09

10.

A

— 105-20

m

sárga, meszes

homokos agyag.
képzdményre nem

szelvény rétegei semmiféle idsebb korú

lanak.

Igen

apróra

összetört

csigahéjakból

és a

val-

kzet minségébl

következtetve, azok diluviálisak, az alsók pedig legfeljebb fels levanteiak lehetnek. Tehát

rl nem

lehet szó

itt,

som pontusi, és még kevésbbé miocénkori kzetamelyekbl én a pozitiv artézi vizet csak jóval

nagyobb mélységbl reméltem. Hogy a fúró már 105 m mélységben felszök vizet tartalmazó rétegre akadt s még hozzá fels levanteira, vagy
talán diluviálisra, azt talán annak lehet tulajdonítani, hogy a szerencsésen kijelölt helyen egy igen fiatal törési vonalat ért a fúró, amelyen
felfelé mélyebb rétegekbl fakad a víz.
E mellett látszik szólni legalább a nagyobb hmérséklet (16'5 C°).
Rendes, 30 m-es geotermikus gradienst véve számításba, e víznek

— 190

m mélységbl kellene származnia, aminek meg is van a lehetsége, csakhogy nem a fúrólyukon, hanem a törésen át a valószínleg
már nem messze fekv idsebb rétegekbl.
180

Ismerve a

Nagy Magyar

Alföld

20 m-es geotermikus grádiensét, nem
ség eldombvonulatán

is

Földtani Közlöny. LVI. köt.

nagy

részének

általános 15

lehetetlen, hogy talán

itt,

—

a hegy-

abnormális gradiens fordul már el, aminek
19?G.
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82

végbemen kémiai és fizikai folyamatokban
Bár nem sokat, de valamit a víz kémiai elemzése is elárul
erre vonatkozólag, mely szerint 1 literben 000246% szerves anyagot
tartalmaz. Ez esetleg a mélységben lév és kémiai átalakulásokat szenved organikus anyagokból származhatik, amely átalakulások némi hfejlesztéssel is járhatnak és így a geotermikus anomáliák magyarázaokát a föld mélységében

kell keresni.

tára

felhasználhatók.

is

Ha

kismennyiség szerves anyag a felszínrl származó, valamin humuszos alkatrészek maradványa volna, az idvel elmaradna, mert a homokos földrétegeken keresztül a víz okvetlenül átfiltrálódik és a cs mentén, a fúrás után megmaradt kis rések idvel
annyira betömdnek, hogy felülrl származható víz addig a mélységig
semmi körülmények között sem fog szennyesen beszivároghatni.
Második magyarázatát adhatja a víz felszökésének egy kisebb, medenceszer, tektonikai forma sziklinális jelenléte, melybl a víz hydrostatikai úton kerül a föld színe fölé. A vízgyjtterület észak felé húzódik, ahonnan a magasabb dombokról a víz leszivárog és fleg északnyugati-délkeleti irányban mozog. így megvan a lehetsége annak, hogy
levantei, st talán diluviális rétegekbl is felszök vizet kapjunk.
Ha a víz hmérséklete csupán 13 14 C° volna, el is lehetne e feltevést fogadni, de mivel 16*5 C°-os vízrl van itt szó, ha az esetleges
kémiai htermeldéstl eltekintünk, kell hogy itt más jelenség közrejátszását. is feltételezzük. Valószín, hogy jelen esetben két jelenség
együttesen vesz részt a gyömri artézi kútvíz felnyomásában, mégpedig
a kimutatott

—

akként, hogy a törési vonalon feltör mélységbeli víz és a szinklinális
szárnyán a magasabb pontokról lefelé mozgó csapadékvíz a megfúrt
mélységben keverdik és közös ervel a felszín fölé törekszik. (L. mellékleten a vízfolyást jelz nyilakat.) Ezen a módon megérthet volna,

hogy miért szökik fel a víz 155—156 m magasan fekv
ségben és annak miért 16-5 C° a hmérséklete.

Még

egy-két szót kell fordítanunk a víz vegyi összetételére.

ügyminisztérium
7. sz.)

1

Gyömr

központi

meg a

víz vegyi összetételét:

vízben találtatott:

Összes szilárd alkatrész

336*0

mg

Szerves anyag

24*6

„

Chlor

13-8

„

Salétromsav

4*3

„

Salétromos sav

0*0

„

gyönge nyomok

Ammónia
Sulphat

A

'

bel-

vizsgálóállomása (Buadpest, IX, Gyáli-út

a következkben állapítja
liter

köz-

ers nyomok

A

GYÖMRI

ARTÉZI KÚT.
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Vas
Vas
Magnézia

nyomok
14*4 német

keménységi fok.

Amint látjuk, a vízben csak 0336% össz-szilárd alkatrész van,
aminek következtében összkeménysége csak 14-4 fok. Hogy itt az artézi
nyertünk, az is kivétel, mert az artézi vizek
Ehhez hasonlót Miskolcról ismerek a Deichselgyár telepén fúrt 163 m mély artézi kútból, amelybl a felszök víz

kútból ilyen lágy

vizet

rendesen keményebbek.
féle

összkeménységi foka 15-24.

A

kismennyiségü chlor (0-00138%), salétromsav (0-00043%) és a
vas és sulphat általában számításba nem jön,

nyomokban jelenlév
miért

— amint

is,

ból a víz

nem

a vizsgálóállomás

is

mondja,

— egészségi

szempont-

kifogásolható.

Minden tekintetben csak gratulálni lehet tehát Gyömrö községnek,
hogy aránylag véve ily csekély mélységbl felszök vizet kapott, mely
lágy és a legkellemesebb hmérséklettel bír. De nem panaszkodhatnak a
mennyiségre sem, miután 1-75 m magasságból percenkint 18 liter vizet
nyernek.

Az

artézi kút mindenesetre tanulságos,

mert figyelmezteti a szak-

embereket, hogy az artézi kutak szakvéleményezésénél a terület
döttségét

is

gyr-

figyelembe vegyék, mert valószínleg a víz felszökésének

több helyütt ez

Köszönetét

is

oka.

mondok végül a

lelkes

fjegyznek, Simon Mihály

barátomnak, aki a kútra vonatkozó összes

adatokat

rendelkezésemre

bocsátotta.

Szolgáljon ez egyúttal feleletül az Új Nemzedékben 1926. évi ápri-

hó 8-án megjelent, Gyömröi csodakút címmel közölt ismertetésre,
amelybe helytelen beállítások csúsztak bele.
lis

AZ ERDÉLYI EOCÉN PETROGENEZ1SE.
Irta:

Szádeczky-Kardoss Elemér dr.

Tanulmányunkat két részre különítjük. Jelen
a kzeteknek minden elméleti tárgyalástól mentes
adjuk.

A

petrográfiai részben
petrográfiai leírását

második rész fogja a genetikai viszonyok tárgyalását tartal-

mazni.

Módszerek.

Az

üledékes

kzetek vizsgálata

az eruptív és metamorf

kzetekétl

eltér utakon haladt. Utóbbiak ásványainak meghatározására a vékonycsiszolatos mikroszkópi vizsgálati módszer terjedt el, miáltal a struk6*

