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E R T E ' K E Z E S E K .

Árvizlecsapolási kísérlet egy elnyelő artézi kút által.
Jlatyasovszky Jakabtól.

(Előadatott 1880. jan. 7-én, a m. tokit, társulat szűkülésén.)

Fáradhatatlan és nagyon tisztelt tagtársunk Zsigmondy Vilmos úr, 
már 1872-beu hivta fel úgy a kormány, valamint a szakkörök figyel
mét azon eszmére, mily nagy borderével bírnának nemzetgazdászati 
szempontból is az artézi kutak.

Ő ugyanis 1872-ben emlékiratot nyújtott be a m. kir. ipar- és 
kereskedelmi minisztériumnak, melyben egy az alföldön fúrandó artézi 
kút tárgyában a kormány figyelmét felhívta. Ezen artézi kút czélja, mely' 
az alföld egyik legmélyebb pontjában furatott volna, az volt, hogy leg
először is a nagy magyar, harmadkon medenezét kitöltő hatalmas 
negyedkori képletének összetétele mielőbb kimerítően tanulmáuyoztassék; 
s ennek kapcsában egy eszmének adott kifejezést, melynek gyakorlati 
keresztülvitele elvitázbatatlan nagy horderejű sikert igér.

Zsigmondy úr eszméje az, hogy ott, a hol földmivelésünkre nézve 
sem az öntözés, sem pedig az ármentesités nagymérvű csatornázások 
által nem eszközölketők, egy artézi kút-rendszer alkalmaztassék.

Az öntözés czéljából az úgynevezett fölszálló artézi kutakat ajánlja, 
az ármeutesitésre nézve pedig az úgynevezett elnyelő, vagyis negativ 
artézi kutakat hozza javaslatba, minőket már évek óta Angol- és 
Franeziaországban sok helyütt a legjobb sikerrel létesítettek. Miután 
Zsigmondy úr már akkor hazánk zilált pénzügyi viszonyainál fogva 
terve keresztülvitelét a kormánytól nem várhatta, czélszerünek találta, 
nehogy az eszme — az akták között elporladozzon, említett emlék
iratát, mely tulajdonképen nem is a nyilvánosság elé volt szánva, 
a magyarhoni földtani társulattal közölni, és igy jelent meg az a Föld
tani Közlöny harmadik évfolyamában.

Azóta ezen kérdésben, tudtommal, sem elméleti, sem gyakorlati 
kísérletek nem tétettek, egészen a lefolyt év nyaráig; és remélem, 
hogy azon árvizlecsapolási kísérlet elnyelő kút által, melyről értekezni 
bátor vagyok, miután szerencsés vagyok a tett kísérlet teljes sikerét je
lenteni, nem annyira a kormány mint inkább nagy földbirtokosaink 
figyelmét fogja ezen nagy horderejű eredmény iránt felkelteni.

Bár mennyire is kívánatos és sikeresnek lássék Zsigmondy úrnak 
eszméje, mely szerint nagyobb termőföld-területeken rendszeresen alkal-
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mázott felszálló artézi kutak öntözésre használtassanak, ez-... 
mód gyakorlati foganatosítását azonban csak is az állam va g y  
földbirtokosok csoportosulása által tartom lehetségesnek. Azon mély- _ 
melyet országunkban a felszálló vizet szolgáltató artézi kút kíván, m-_ 
a legkedvezőbb geológiai viszonyok mellett is, oly költséget okoz, bog;» 
az egyes földbirtokos ritka esetben képes leend azokat fedezni, vagy is 
kellő arányba hozni az elérendő haszonnal. Mert a hazánkban 
eddigelé fúrt artézi kutak azt igazolják, hogy felszálló vizet csak akkor 
nyerünk, ha az összes negyedkori rétegeket, valamint a harmadkori 
rétegeknek egy részét átfúrjuk, mely rétegcsoport vastagsága annál 
inkább növekszik, minél inkább közeledünk a nagy magyar alföld- 
medenezc széleitől közepe felé.

Sokkal kedvezőbb eredményt érünk el ellenben, ha elnyelő artézi 
kutakat alkalmazunk. Az elnyelő artézi kutak létesítése azon földtani 
föltételhez van kötve, hogy oly vizfelszivárg '• réteg íurassék meg, mely 
cgyszersmint terjedelmes földalatti vizmedem-zét képvisel, a nélkül, hogy 
megtanítása által vize a felületig feBzállj n. Hogy ily vizfelszivárgó 
réteg hazánk nagy alföldi medenezéi ' en nem hiányzik, azt országunk
ról való eddigi földtani ismereteink :am>i:iak.

Találjuk pedig ezeket mar a felsőbb negyedkori rétegekben, tehát 
aránylag csekély mélységben.

Ép oly kétségtelen a . 1 gy az elnyelő artézi kutak furatása, sok
kal kedvezőbb eredményt helyez kilátásba a medencze szélén, mint a 
medencze közepén t. i a/, alfddön.

Tapasztaló' 1 r; link. hogy ott, a hol a fiatalabb rétegek, 
régi ebbek re uh k. .. mint ez a medencze szélén majdnem kizárólag 
előfordul, a/ k : -k ••'bhé emelkedettebbek, azaz a medencze közepe
felé dőltök. Az . k ztudomásu tény, hogy úgy az alluvialis, mint a 
diluviak' k a medencze közepe felé sokkal vastagabban vannak
kifeji«' dve.

- r : ■ vizlecsapolási kísérlet keresztülvitelét Meehwarth
A. .. k. a • .auz-féle vasgyár érdemes igazgatójának köszönhetjük, ki 
sem id -. - . . faradságot, sem aránylag nagy pénzbeli áldozatokat 
nem ki:., in hogy az elméletileg felállított eszmét gyakorlatilag is 
foganatosítsa. «

Me . ’ artli úr a múlt nyár elején, közvetetlenLil Budapestről való 
elutazó - :«m előtt, közölte velem tervét és azon kérdést intézte hozzám: 
vájjon :• rvnek gyakorlati kivitele földtani szempontból megítélve 
lehetséges-e '■ H >zzóm intézett kérdésére kijelentettem, hogy azon eszme, 
miszerint az all • árvizek földalatti lecsapolás utján levezetessenek, föld
tani szempontból megítélve, teljesen indokolt, és csak arra fektettem



súlyt, hogy az eszme gyakorlati eredménye attól fiigg, hogy a vizlc- 
csapolási költségek arányban legyenek az elérendő sikerrel, mert termé
szetes dolog, hogy minél mélyebben fekszik azon réteg, melynek rcu- 
deltése, ha megfuratik, a vizet magába színi, annál nagyobb a költség.

Mcchwarth úr földtani szempontból adott véleményemet magáévá 
tevén, az eszmének gyakorlati keresztülviteléhez látott.

A kísérlet a b. Radvánszky család tulajdonához tartozó, Pomázon 
fekvő birtokán vétetett foganatba, a hol körülbelül 32 holduyi termő 
föld a megelőző tél és tavasz idejében beállott rendkívüli légbeli csa
padékok folytán vízzel volt elborítva. Sajnálom, hogy hivatalos teendőim 
miatt akadályozva voltam Pomáz vidékének földtani viszonyairól sze
mélyes meggyőződést szerezni. Azonban azon pontos észleletek, melyeket 
Koch tanár úr a vidéknek földtani felvétele alkalmával tett, és melyek
nek eredményeit a m. kir. földtani intézet évkönyvének első kötetében 
közölte, a kísérletnek kedvező eredményére engedtek következtetést vonni.

Koch tanár úr a következő réteg sorozatot észlelte a sz.-endrei 
téglavetőkben ásott kutakban :

1. barna iszapos te levéuy ............................................... 2'
2. sárga vagy barnás a g y a g ..........................................4 —8'
3. homokos, trachytot tartalmazó k a v ic s ..................... 1'
4. sárga, fehérfoltos a g y a g ......................................... 12—21'
5. szürkés fehér márga löszcsigákkal.......................... 9'
6. trachyttufos márga és homok

A második réteg a Duna felé vastagodik s annak G—8'-nyi part
jait is képezi, a negyedik réteg ellenben fog-}-, a harmadik végre 
kiékül. Az ötödik réteg már negyedkori, ugyanilyen a trachyttufos márga 
és homok.

Kaláz határában Koch tanár úr, a sz.-endrei társulat téglavetőjé
ben az ott ásott kutakban továbbá a következő rétegsorozatot észlelte :

1. barna t e l e v é n y ...............................................  1' ) „ ., , „ 10,> alluvium2. sárga homokos a g y a g .....................................9—12 1
3. homok, kavicsrétegckkel...............................  18') diluvium

Itt az alluvialis agyagréteg, mely téglavetésre használtatik, már
vékonyabb, mint Sz.-Endrén.

Neháuy ezer lépéssel tovább, Ü-Buda felé, az országút mellett, 
homokért ásott 2 ölnyi gödrökben Koch tanár úr végre a következő 
rétegeket lá tta :

1. barna te le v é n y ............................................... 1'
2. kavics t r a e h y t t a l ........................................................ 5'i ... .
3. szürke h o m o k ..............................................................6'/ ( 1 UVia ls

Az itt közölt rétegsorozatokból, melyek mind a pomázi határhoz
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közel fekvő helyeken emeltettek, látnivaló, hogy a vizet felszívó rétegek, 
u. m. a homok- és kavicsrétegek, mindenütt vannak képviselve és pe
dig aránylag nagyon csekély mélységben.

Áttérek most a pomázi kísérletnél követett eljárásra, melyről ki
merítő adatokat Mechwarth úr sziveségének köszönök. Mechwarth úr a 
b. Kadvánszky-féle jószágigazgatóság részéről engedélyt nyervén kísér
letének keresztülvitelére, Takách Mihály uradalmi íőtiszt úrral együtt 
a munkához fogott. Mivel Mechwarth úr hivatala által sokféleképen 
igényhevéve személyesen nem vezethette az egész munkát, ennek veze
tését Takách úrra hízta, ki is, a Mechwarth úr által igen helyesen 
megállapított terv szerint, nagy buzgalommal és kitartással vitte véghez 
a kísérletet.

A terület, melyen a lecsapolás megkiséreltetett, közvetetlenül a 
Kalázról Pomázra vezető országút mellett, jobbra fekszik, még pedig 
a két nevezett község között körülbelül fele utón.

,Az országút a Buda-sz.-endrei hegység löszből álló nyúlványainak 
tövében oly módon vonul, hogy úgyszólván határt képez a lősz és az 
alluvialis terület között, mely utóbbin a kísérlet helyszíne van.

Mindenek előtt az altalaj megvizsgálása czéljából a vázrajzon I-el 
jelölt, s az E  álló-viztől 200 s a G álló-viztől 100 méternyire eső pou- 
ton indíttatott a furatás Már 30 cm. mélységben talajvízre akadtak. — 
250 cm. mélységig folytonosan sárga agyag mutatkozott, mely pontnál 
agyag- és homokkal vegyített kavicsrétegre akadtak, mely alig pár cent. 
vastag lévén, innét még 8 méter mélyre fúrva, kevés kavics- és agyag
gal vegyített durva homokot találtak.

Tapasztalván tehát, hogy az altalaj viszonyok eléggé kedvezők a 
ví z  elnyelésére, a további fúrást beszüntetvén, az I-el jelölt ponton egy 
2 öl átmérőjű kút ásatásához fogtak, melyben 30 cm. mélységben a 
talajvíz erősen kezdett felbugyogni. — A kút azonban daczára az al
kalmazott nagy kaliberű szivattyúnak csak 250 cm. mélységig volt ás
ható, mert az oldalfalakból folytonosan kibngyogó talajvíz, s a 250 
centiméteren alóli homokos laza altalaj miatt, az oldalfalak beomlani 
kezdettek; mi okból is, 250 cm. átmérőjű, s 5 méter hosszú, vastag 
deszkából készült, szilárd vasalásit dobot alkalmaztak, melyet 50 mázsa 
súlylyal megterhelve, 12 napi kotrás segítségével, 350 centimeternyire 
sülyesztettek az agyag alatti homokrétegbe. Az egész kút mélysége 
eszerint 6 méter.

Ezen munka augusztus 2-án befejezve lévén az F  árterületről a 
B, C csatorna segélyével a vizet az 1 kútba vezették, s egyúttal a G 
álló-vizet a K  L  átvágások által a B  csatornába bocsátották.
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Az F ártéren ekkor az árvíz 52 cm,, s a tf ártéren 00 centiméter 
magas volt,

E műtét után a víz rohamosan kezdett apadni s augusztus 7-én 
a G ártér már teljesen vízmentes volt, az F  ártéren pedig már csak az 
A, B, C árkokban volt csekély víz található.



Augusztus 2-án a <'< ártérnek hossza 320 méter, legnagyobb szé
lessége 21<i f- a legkisebb 88, tehát körülbelül 47,680 négyszögméter 
nagy volt.

Az f  ártérnek lm-sza pedig 195 méter és szélesége 9 mét. volt, 
tehát 1755 u■ _y>z'^méter területtel birt.

Au-.i' s 7-én a kút körül 30 mét. távolságban Takách ur az 1.
2. .".-ai jelzett helyeken ásatásokat kísértetett meg, s csak a 115 cint.

; ; -'-ben talált talajvizet; 60 mét. távolságban pedig 112 cmt. mély
ségben, mig a 4-ik pontnál az E  ártértől 30 méternyire már 50 cmt. 
mélységben talajvíz bugyogott fel.

Augustus 8-án a környéken lejtméréseket tevén, Takách ur követ
kező eredményre jutott:

A májusban megszűnt esőzések óta az F  árterületen, mely a kut- 
tal egyenes összeköttetésben volt, az árvíz 92 centiméternyit, az E  ár
téren, melynek lefolyása nem volt, csak 40 centiméternyit, s Kaláz köz
ség alatt, a kúttól mintegy 3000 méternyire fekvő árterületen csak 36 
centiméternyit apadt.

Hosszabb várakozás után tapasztalván, hogy az E  ártéren a viz, 
az elpárolgás által, naponként csak alig 1/3 centiméternyit apad, ennek 
folytán augustus 25-én Takách ur az x, x, x  átmetszések által ezen ár
területről a vizet a kútba vezette be.

A legnagyobb vízmagasság 21 cmt. voltakkor az Vártéren, melynek 
közéi» hossza 310, közép szélessége pedig 280 méter volt, mely 
tehát körül-belül 86,800 □ méter területtel birt. Ebből a vizet részint 
áteresztés, részint szivattyúzás által a D, A, B, C árkokon a kútba 
eresztvén, a víztömeg augustus 30-án már teljesen elenyészett. Mig a 
feljebb érintett Kaláz ‘község melletti ártéren a viz most is oly nagy 
mennnyiségü, hogy Takách ur bizton véli állíthatni, miszerint az’ év vé
géig el sem fog apadni.

Az előadottakból kitűnik, hogy a dolgok akkori állásához képest 
a kísérletet teljes siker koronázta.

Most a hirtelen beállott hóolvadás után, mely ismét nagyobb viz- 
gyülemlésekre adott alkalmat, tudni óhajtottam, milyen szolgálatot tesz 
a lecsapoló kút ezen uj víztömegekkel szemben.

Ez iránt tett kérdésemre az uradalmi íőtiszt Takách úrtól f. hó 
4-éről keltezett levélben a következő szives választ nyertem:

..Miután az elárasztott terület kiszárittatott, egész az ősz végéig 
nem állott be oly mérvű csapadék, melynek folytán a kút működése 
igénybe vétetett volna, ennél fogva további észleléseket nem tehettem, 
magában a kútbau folyton viz állott, mely a nagy hidegben befagyott.“ 
„Mikor a viz eltűnt földjeinkről, azt mondták, hogy ezt inkább a nap



hatásának kell tulajdonítani, és bog} a viz a kút nélkül is elpárolgott 
volna. Ezen vélemény azonban igen tévesnek bizonyult, mert a le nem 
csapolt lápokban a viz színe az elpárolgás folytán csökkent ugyan, de 
még jelenleg is nagy vízmennyiség maradt benne.

A mióta az idő enyhére fordult, a régi csatornákban a viz ismét 
az elnyelő kútba folyik, mely tegnap estéig már meglehetős sok vizet 
nyelt el, minek folytán remélem, hogy a kút segítségével ezúttal meg
mentjük földjeinket.“

Bátor voltam előadni ezen érdekes és mindenek fölött hasznos 
kísérlet történetét, azon meggyőződésben, hogy az itt előadott tény 
nem marad majd haszon nélkül, amennyiben hasonló körülmények közt 
utánzásra buzdíthat. A természetadta körülmények helyes fölismerését 
és czélirányos felhasználását tapasztaljuk az előadott eljárásban és nem 
kételkedünk, hogy hasonló esetekben, melyeket tudvalevőleg hazánk kli
matológiai viszonyai évenként sok helyen idéznek elé, a földmivelés nagy 
kárára, az elnyelő kutak alkalmazása aránylag csekély költség mellett 
nagy előnynyel járhat. Azt azonban mindig szem előtt kell tartanunk, 
hogy az elnyelő kutak lehetősége minden egyes esetben a színhely tala
jának földtani szerkezetétől függ, úgy, hogy az utóbbinak pontos felisme
rését e munkának múlbatlan feltétele gyanánt kell tekinteni, mert, bár 
mily egyszerűnek lássék is, az előadott művelet csak is a kedvező föld
tani viszonyok létezésének köszönheti sikerét. Az általános föltételeket, 
melyeket az elnyelő kút kíván, föntebb már előadtam, a konkrét esetek
ben azonban mindég szakértő azaz geológiai vizsgálat kívántatik, hogy 
ama föltételek létezése kideritessék és hasztalan költségek elkerültesseuek.

Végre kedves kötelességemnek ismerem, Mechwarth urnák hálás 
köszönetemet nyilvánítani azon önzetlen áldozatkész eljárásáért, melyet 
a kísérlet foganatosításában úgy a tudomány mint a gyakorlatra nézve 
tanúsított.

i

A földségek szabályos alakjáról.
Irta Fachs Tivadar, a bécsi cs. k. udvari ásványgyiijtemény őre.

(E g'y  t á b l á v a l . )

A physikai földrajz tankönyvei a földségek külső alakjának tár
gyalásában rendesen kiemelik azt, hogy valamennyi continens bizonyos 
tendentiát mutat, éjszak felé szélesre kiterjedni, dél felé pedig csúcsban 
végződni, minek következtében alakjuk oly háromszöghöz hasonlít, mely
nek hasisa éjszaknak, csúcsa pedig délnek néz.


