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A mátraalji artézivízkutatás már kezdettől fogva kettős célt szolgált : 
az ipari vízellátást és a bányavíz mentesítését. A Mátraalján mindinkább 
szaporodó ipartelepeket már nem tudják teljes mértékben ellátni a felszíni 
és alluviális vízből, ezért a mélységbeli vízbeszerzés lehetőségét kellett ku tat
nunk, viszont a mátraalji (petőfibányai) barnakőszénbányászat mindinkább 
kénytelen artézivíz-veszélves területen is termelni, így a két feladat össze
kapcsolódott.

Mátraalján rétegvíz szempontjából csak a pannóniai kori rétegek jöhet
nek figyelembe, mert a természetes és mesterséges feltárásokból eddig ismert 
idősebb képződmények mind vulkániak. A vulkáni képződményekben — mint 
azt vizsgálataink itt is kiderítették — csak vetők mentén várhatunk számba- 
vehető vízmennyiséget, még andezitagglomerátum esetében is.

Kutatásaink során elsősorban a barnakőszénkutató fúrásokban észlelt 
vízmegfigyelésekre támaszkodtunk. Az 1951. év előtti fúrások vízszintadatai 
azonban nem megbízhatók, mint azt már Vígh gy. 1950. nov. 15-én kelt 
kéziratos jelentésében megállapította. Éppen ezért el is tekintett az artézivíz- 
nívó végleges megállapításától. Vígh Gy . ugyanis a kérdést a szénbányászat 
szempontjából vizsgálta és etekintetben a szénfekű-homok artézi víz-nívója 
volt a döntő.

Már a régi fúrások adatainak statisztikus feldolgozása alapján valószínű 
volt, hogy Vitális I. (2) elképzelése szerint az artézivíz-szint helyről helyre 
változik. A megszerkesztett artézivíz-szint térkép szerint a szénfekü-homok 
szintje közvetlen a Mátra lábánál észlelhető 250—270 m-es tszf. magasság
tól az Alföld felé lejt és belesimul a Hatvan környéki 120 m-es artézivíz- 
szintbe.

A vízszintadatok megbízhatatlanságát elsősorban az okozta, hogy a 
homokrétegek meglehetősen finomszeműek és emiatt a belőlük kilépő víz 
nagyon lassan, néha csak napok múlva éri el a nyugalmi szintet. Ennek 
tanulmányozására Petőfibánya Vállalat egy vízkutató fúrást mélyíttetett, 
amelyben mindenegyes homokréteget pontosan megvizsgáltunk vízszint 
szempontjából. A fúrás tapasztalatai alapján megállapítható* volt, hogy 8 órás 
vízszint megfigyelés adataiból a végleges nyugalmi szint csaknem minden 
esetben dm pontossággal kiszámítható. Petőfibánya Vállalat ezt a 8 órás 
vízszintmegfigyelést minden további szénkutató fúrás szénfekü-homokjára 
elrendelte, s így lehetővé vált a mátraalji pannóniai kori réteg hidrológiai
12* 1/9



180

yiszonyainak pontos tisztázása. Ennek alapján artézivíz-szint térképet és 
szénfekü víznyomás térképet szerkesztettünk, amely egyelőre csak Petőfi- 
bánya környékéről a Nagyrédéig terjedő területről készült el, 1953-ban 
egészen Gyöngyös környékéig fogjuk kiterjeszteni.

Nemcsak a kinyerhető ipari víz mennyisége, de a bányászat szempontjá
ból is fontos volt az utánpótlódó rétegvíz mennyiségének megállapítása is. 
Ebből a szempontból a pannóniai kori rétegek tektonikai, települési viszonyai
val is foglalkoznunk kellett. Ennek során megállapíthattuk, hogy a mátraalji 
pannon rétegek tektonikai hatásra fél fokkal D felé megbillentek és réteg- 
tömörülés (kompakció) hatására meglehetősen hullámos települést nyertek, 
mint azt V í g h  Gv. 1933—35. évi jelentéséből ismerjük (1). ÉN y—DK-i 
irányú vetődések csak néhány méteres elmozdulásokat okoztak és ez is 
1 — x/i méteres elvetődésekkel adódik össze.

A települési viszonyok tisztázása alapján megállapítható volt, hogy a 
pannóniai homokrétegek vízutánpótlásuk számottevő mennyiségét csakis 
a patak-alluviumokból kaphatják. Erre mutatnak az egyes hidrológiai egy
ségekről szerkesztett összefoglaló vízszintgrafikonok is, amelyek azt mutatják, 
hogy a rétegvíz-szintek a környező alluviális sikok magasságával szoros 
összefüggésben állnak.

A víz mennyiségének megállapítására is megvan a lehetőség, ugyanis 
a 8 órás víznívó megfigyelések adataiból következtetést vonhatunk a homok
rétegek vízáteresztő képességére is. Egyébként a kinyerhető vízmennyiség 
vizsgálatára Petőfibánya Vállalat egy kutató fúrást is mélyíttetett a Mátra
alji Erőmű mellett Kisgombos-pusztán.

A bányászat szempontjából a hasadékvíz is fontos. Erre vonatkozólag 
is végeztünk néhány megfigyelést. Legérdekesebb az az összefüggés, amelyet 
a petőfibányai altárót is keresztező ÉN y—DK-i irányú vetővel kapcsolatban 
észleltünk. E vető első nyomát az apci Kopaszhegyen találjuk meg, egy csak
nem függőleges andezit-hasadék alakjában, melyet rétegzett andezittufa 
tölt ki. A pannóniai rétegeket elmozdító vető tehát idősebb, felújult vető. 
A vetőt a szénbányászat is többször harántolta s ott minden esetben abba 
kellett hagyni a frontfejtést, mert a vető széthúzásos jellege miatt a főte 
igen gyenge volt. A vető széthúzásos jellegét bizonyítják a vető vonalában 
talált feltűnően magas vízszintű, tehát mélyből feltörő vizű fúrások. Hasonló 
ÉN y—DK-i irányú vetőbe esik az ásottkút kataszterezés során Rózsaszent- 
márton község egyik kútjában t alált 32 C°-os víz is.

A mátraalji vízföldtani kutatás is jó példa arra, hogy különösen a kinyer
hető víz mennyisége tekintetében nem vizsgálhatjuk külön-külön a talaj
vizet, rétegvizet, hasadékvizet, hanem csakis valamennyit együttesen, mert 
mind összefüggnek egymással s ugyanaz a víztömeg az általa megtett úton 
hol mint talajvíz, hol mint rétegvíz, majd mint hasadékvíz jelenik meg. *
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