
HAGYOMÁNYOK

Életet jelentő víz
Szolnok megye városainak első artézi kútjai

Artézi kút... Magyarországon jó száz éve a legismertebb nemzeti fo-
galmak egyike ez a két szó.

Pedig nem nálunk találták fel és tökéletesítették ki készítésének
technológiáját - az első ilyen kifolyó vizet adó kutat a franciaországi Ar-
tois grófságban a lillers-i karthauzi kolostorban készítették el, innen a
neve is - Európa több országában évszázadok óta csordogáltak már, mi-
re az atomkor küszöbén végre nálunk is megjelent az Alföldön, és még-
is: aligha van olyan nép a világon, melynek annyit jelentene, mint ne-
künk - az életet.

Ez a tanulmány a Szolnok megyei városok XIX. századvégi vízellátá-
si helyzetét, valamint első artézi kútjaink lefúrásának történetét kíván-
ja bemutatni.

A városok vízellátási helyzete
az 1880-as évet megelőző időben.

Az alföldi emberek számára az ivóvízberendezés módját évszázado-
kon át kizárólag az határozta meg, hogy lakhelyük közel vagy távol esett-
e a folyóktól, kisebb tavaktól, holtágaktól.

Magától értetődik, hogy az élővizek mellett lévő városokban, /példá-
ul: Szolnok, Jászberény, Mezőtúr/ elsősorban a felszíni víz /kisebb részt
az ásott kutak/, a többiben /például: Karcag, Kisújszállás, Törökszent-
miklós/ pedig az ásott kutakból kitermelt talajvíz jelentette a vízellátás
alapját.

A korabeli viszonyokban tájékoztatlan olvasó valószínűleg az előbbi-
ek lakosságát hiszi előnyösebb helyzetben lévőnek, a döbbenetes valósá-
got azonban az alábbi kortársi véleményekből ismerhetjük meg a legjob-
ban:
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Jászberényben"... az 1865-ik évben, a kórházhoz közel a Zagyva med-
rébe 5 láb mélységű gödör ásatott, s ebből a szomszédok Zagyvafolyóvíz
hiányában mind ivásra, mind főzésre folytonosan hordták a vizet.../Hat
hét múlva azonban/... egy nagy juhászkutya vettetett bele, nem tudom
páczolni akarta-e az illető a kutyát, vagy a nőcselédek kútnáli értekez-
leteit s közlekedéseit megszüntetni?" I\J "A Zagyva hogy mily jó ivóvizet
szolgáltat, bizonyítja az, hogy a tímárok és a szűcsök bőröket mosnak
benne... Hihetőleg innen keletkezik az idegenekre nézve az a közmon-
dás, hogy aki a Zagyva vizét megszokja, az nagyon szeret Jászberény-
ben. Tehát tessék megszokni az így bepáczolt vizet." 12 J

/A/"...vízhiány miatt Jászberény lakossága a Zagyva poshadt vizét
merigeti, s ezt issza. Ez nehezen a gusztustól van, hanem a főnebbi ok
miatt, hogy tudniillik a kutakban nincs víz. Egészségi szempontból
ajánljuk a lakosságnak, hogy kerüljék a Zagyva bűzhödt vizének ivá-
sát." IZJ

A helyzet valóban kritikussá válhatott, mert egy hét múlva már az
illetékes hatóság intézkedéséről olvashatunk ugyanitt:

"A Zagyvát többfelé tisztogatják, mi által ha víz jön a mederbe, min-
denesetre ízletesebb lesz, mint ha évekig nem tisztíttatik." Persze - te-
szi hozzá az újságíró - az ásott kutakat sem ártana kitisztítani, mert
ezek "...vízhiánya részben a tisztátlanságnak róható fel."

És hogy a fenti sorok nemcsak átmeneti állapotot tükröztek, bizo-
nyítja egy újabb idézet:

"Városunk - bár a Zagyva keresztül folyik rajta - a jó ivóvíz dolgában
egyike az Alföld szegényebb városainak. A Zagyva vize éppen a legna-
gyobb vízszükség idején - különösen a városon átvezető csatorna - alig
érdemli meg a folyóvíz elnevezést, mert nem egyéb ez nyáron egy stag-
náló mocsárnál." IAJ

Az ásott kutakkal, ezekkel a "kőrfa és rovás nélkül roskadozó" épít-
ményekkel sem volt elégedett a város lakossága, mivel: "Alig pár nyil-
vános és néhány magán kút ad jó iható vizet, annyira, hogy itt a víz a
háznál valósággal pénz értékű, mivel azt pénzért kell /ha cseléd által is/
oda vitetni még a főzéshez is." /5./ Ugyanitt olvasható az is, hogy ha egy
kúttulajdonossal ki akarnak tolni a szomszédai, elhullott állatot dobnak
ásott kútjába, majd azt a dög kivétele után sem tömik el, hanem "... a
türelmes jó időre hagyatván, hogy a megfertőzött vizet lepárolja." 16.1

Hasonló körülmények uralkodtak Mezőtúron is, melynek lakói a mo-
csaras partvidékű Hortobágy-Berettyóból szerezték be napi vízszüksé-
geltük jelentős részét:
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"... a saját városunkban... azt mondják - félszázaddal ezelőtt még ki-
tűnő liba és rucza fürösztő intézet, nádtermő hely vala." - olvashatjuk
Bodolay László tanár cikkében. IIJ

Az ásott közkutakkal sem voltak elégedettebbek az emberek, hiszen
a sok rothadó szervesanyagot tartalmazó mocsárvizek talajba való szi-
várgása zek vizét is ihatatlan ízűvé tette. Ismét Bodolay Lászlóé a szó:

"Ha egyik legjobban igénybe vettnek a hídkútnak vizét kivált nyári
hónapokban mindjárt a kimerítés után szemle alá vesszük: azon kívül,
hogy puszta szemmel is zavarosnak, az az szilárd és szerves anyagok-
kal telítettnek látjuk, sokszor egy pohár vízben 4-5 sárgás vagy halvány
vörös pókszerű állat szökdeléseiben, sót nem ritkán egy centiméteres-
nél is hosszabb piros féreg kanyargásában gyönyörködhetünk. De még
ez nem minden! Ismeretes köznépünknek az a szokása, hogy egész csa-
lád kicsinyje-nagyja egy korsóból iszik, s így a vizes edény nyaka gyak-
ran kerül szappannal nem igen érintkező apróbb kezekbe. Aztán gon-
dolják el Önök, hogy a családban himlős, difteritiszes gyermek vagy a
felnőttek közt tífuszos, kolerás, szóval bármely más ragályos betegség-
ben szenvedő egyén van, aki rendesen iszonyú mértékben szomj ázik, s
végre képzeljék hozzá, hogy az ilyenek által is használt korsókat egy-
egy nem éppen kifogástalan tisztaságú kútrajáró kötélen merítik és lö-
työgtetik meg, szóval, hogy kereken kimondjam a város összes korsói-
nak szenyjét 7-8 közivókútban mossák le..." I8J

Szolnok - bár kedvezőbb helyzetben volt az előzőekben említett váro-
soknál - szintén sokat szenvedett a Tisza egyre növekvő szennyezettsé-
ge miatt, mely jelentős részben abból adódott, hogy a város altalajába
elszikkasztott ipari és lakossági szennyvizek a talajvízzel együtt a folyó-
ba kerültek, különösen alacsonyabb vízállás esetén. A lakosság az ak-
kori szokásoknak megfelelően itt is vödrökkel, lajtoskocsikkal szállítot-
ta otthonába a folyó vizét és ez a mindennapos művelet olyan fontos tár-
sadalmi esemény volt, hogy Dr.Vörös István fogimnázhiumi tanár így
emlékezett meg róla könyvében: "A várostól gondozott merígetőkre jár-
tak a jól kiöltözött vízhordó lányok... ezért még sáros időben is kiöltöz-
ködtek." 19.1

A hazahordott folyóvizet többnyire faedényekben tárolták, a benne
lévő iszaptól pedig vagy összetört timsó hozzákeverésével, vagy tiszta
fehér vásznon való átszűréssel szabadították meg, de olyanok is akad-
tak /a szegényebb néprétegben/, akik úgy itták a vizet, ahogy a folyóból
kikerült, a "kitudj a mitől hízunk" elvét vállalva - tudjuk meg Kovalik
József tanár cikkéből./lO./
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Karcag város ezidöbeli vízellátásáról Szentesi Tóth Kálmán nyugal-
mazott polgármester könyve tudósít:

"Az udvarok kútjainak vize csaknem kivétel nélkül alkalmatlan az
emberi élvezetre. A tanyai kutak vize már inkább élvezhető. Régente a
városkörnyéki kutakból, a bornyu-kútból, a Sáfrán-kútból, a kö-kútból
hordták a városba a vizet lajttal és korsókkal... Az ivóvíznek hordását
főleg az asszonyok végezték... Már hajnalban megindultak a kutakhoz,
hogy tisztább vízhez jussanak, mert délfelé annyira kimerték a vizet,
hogy a veder a vízzel együtt iszapot is hozott a felszínre... A víznek ez a
nehezen való megszerzése arra indította aztán a háztartások vezetőit,
hogy az ivóvízzel nagy mértékben takarékoskodjanak, minek termé-
szetes következménye az lett, hogy a víz sokszor állottá, a hordós víz
meg férgessé lett." /117

A már idézett szolnoki Dr. Vörös Istvánra gondolunk a könyv ezen so-
rainál:

"...a kútra járás a ... korzózást pótolta, amiért aztán a szolgálók szí-
vesen teljesítették a vízhordás nehéz kötelességét."

Mindettől függetlenül a nyugalmazott polgármester összegzése csak
ez lehetett:

"...az 1880-as évek előtt, ha... valamelyik beköltözőtől azt akarták
megtudni, hogy beolvadt-e már az új környezetbe, azt kérdezték tőle,
hogy megszokta-e már a vizet?"

Az ilyen rosszvizü területeken a lakosság "mohón iszik", ne érezze a
rossz ízt - írja Lászlóffy Woldemár egy tanulmányában - de "... váloga-
tás nélkül mindent megiszik, ami víznek nevezhető...

Alföldünk mostoha viszonyai valósággal rászoktatták a népet arra,
hogy megigya a rossz vizet is." /127

A XIX. századi vízellátási viszonyok szemléltetésére utolsóként Ki-
sújszállást említem, melynek lakossága - élő vízfolyás hiányában - ásott
köz - és magánkutakból szerezte be ivóvizét. 1851-ben már 40 ilyen kút
volt a városban, a máshol is megszokott módon a gazdagabbak telkén
jól gondozva, az utcákon deszkafalazattal, nemegyszer gémes kivitel-
ben. Attól függetlenül, hogy a város által fizetett Imre András kútmes-
ter igyekezett jól ellátni feladatát, a szennyvizek és a rothadó szerves
anyagokat tartalmazó mocsári vizek talajba-kútba való beszivárgását
megakadályozni nem tudták, így a talajvíz itt is ivásra alkalmatlanná
vált./137

Látható az elmondottakból, hogy még "rendes" körülmények között
sem volt kielégítő az alföldi városok 1880-as évek előtti vízellátása, iga-
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zi hiányosságai azonban az akkoriban meg-megújuló kolera és tífuszjár-
ványok idején ütköztek ki a legszembetűnőbben.

Ezek a mai ember számára szerencsére ismeretlen, történetünk kez-
detén azonban még országokat megtizedelő járványok a korabeli leírá-
sok szerint többnyire a galíciai határrészen át Oroszország irányából
törtek hazánkra, eredeti kiindulópontjuk azonban a meleg és csapa-
dékos Gangesz delta volt.

/A folyó vizét a vallás előírásai szerint milliók használták mosdásra,
ugyanakkor ittak is belőle./

Azt, hogya XIV. századi tudomány miként viszonyult a kolerához,
Dr.Kátai Gábor polihiszter orvostudor 1866-os könyvéből tudhatjuk
meg./14./

"A cholerát a földben, a talajban fészkelő bizonyos gerj, vagyis gom-
ba csir-sejtekkel ellátott, megfelelő talajon csírázó górcsői gomba okoz-
za. "/15V

Ezek a növényi anyagok nedves, meleg éghajlat alatt fejlődnek iga-
zán /India!/, majd az emberek ruházatán, vagy a tápcsatornán terjed-
nek tovább, elsősorban a főközlekedési utak és a folyók/!/ mentén. Tör-
ténetünk idején a kolera veszélye már minden addiginál nagyobb, hi-
szen a kiterjedt vasúthálózat segítségével a korábbi 2-3 hónap helyett
néhán y nap alatt jut el a járvány 800-1000 km-es távolságokra, lehe-
tetlenné téve ezzel a megelőző intézkedéseket.

Pedig ezek között az első helyen az ivóvízbeszerzés kérdése állt! "Az
egészség fenntartására egyik fö tényező az egészséges ivóvíz, megha-
gyom...minden ivóvíz kutakat szakszerűen megvizsgáltasson /tni: a pol-
gármester/, s a szükséghez képest azokat tisztíttassa, mélyíttesse... ahol
folyóvíz használ tátik ivóvíznek, gondoskodjék arról, hogy a merítő he-
lyek czélszerűen legyenek megválasztva." - olvashatjuk Hajdú Sándor
alispán 1886-os koleraellenes vízügyi rendelkezésében./l67

"Ivó vizet illetőleg lehetőleg jó kútvizekről kell gondoskodni, a folyó-
víz ivásra csak szénszürőkön, tiszta homokon átszivárogtatva válhat-
nék ajánlhatóvá..." - írta Kátai doktor ugyanerről.

Maga a betegség az elején egyszerű hasmenésnnek indult"... mely a
rendes házi szereknek nem akart engedni...", de nemsokára a gyakori
széklet úgy kiszárította a beteget, hogy az egy-két nap alatt meghalt.

A csapadékvíz a szennyezett talajról az ásott kutakba juttatta a vib-
riót, a sok váltás ruhát pedig a folyókban mosták ki, így aztán rövid idő
alatt minden város lakossága védtelenné vált a kórokozóval szemben.
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"Folyam közelléte, a talaj vízállása és kiváltképp változás a talaj ví-
zállásában látszanak azon kedvező befolyások által, melyeket azok a
bomlási folyamat létre jövetelére gyakorolnak, a méreg tömeges elterje-
désére és az által a cholera gyorsabb elharapódzására és annak nagyobb
belterjességére alkalmat szolgáltatni." - írta erről a tudós doktor.

Sajnos a tanulatlanabb tömegek jelentős része minderről mit sem sej-
tett.

Ismét Szentesi Tóth Kálmánt idézem:
"A vizes hordók... nyitott elejű fabódéban voltak elhelyezve. A bódé

nyílásán a kocsis /tni: az egyház lajtosa/ betolt egy soha meg nem mo-
sott facsatornát és a lajt oldaláról levett vederrel a lajt vizét a csatornán
át beeresztette a hordókba... /a/ ...víz nem volt kifogástalanul tiszta... de
azért jóízűen ittuk és senki sem hitte, hogy az ilyen víztől... valaki be-
tegséget kaphat."

Elgondolkoztató mondatok, különösen ha figyelembe vesszük a szer-
ző egyéb közléseit is. Karcagaz 1831-es kolerajárványkor 6 hét alatt 625
embert vesztett, "rendes" körülmények között pedig"... általános beteg-
ség volt... a harmadnapos hideglelés, amelynek orvossága a törött gyík-
por volt, meg a paprikás pálinka."

Ki tudja, meddig kellett volna még ilyen viszonyok között élnie a vá-
rosok lakóinak, ha 1880. május 28-án nem terjed szét a hír: Zsigmondy
Béla budapesti mérnök Hódmezővásárhelyen - a helyi vezetés felkéré-
sére - sikerrel készíttette el az Alföld első, közegészségügyi szempontból
kifogástalan vizet adó artézi közkútját!

Tény viszont, hogy rövidesen minden haladó gondolkodású ember
magáévá tette azt az elvet, amelyet a Tisza vizét Bécsben megvizsgál-
tató Benedikt Vilmos ezredorvos és társai így fogalmaztak meg: "a mi
viszonyaink között jó ivóvizet csak az artézi kút nyújthat."/l7/

Az ügyben tett első intézkedésként a polgármesterek levelet írtak
azon városok elöljáróinak, ahol már készítettek artézi kutat, és másola-
tot kértek tőlük a vállalkozóval kötött szerződésről, valamint tudakozód-
tak az árról és az ezért kapott vízhozamról. A levél elküldésével egyide-
jűleg a képviselőtestület kinevezte a "kútügyi bizottság" tagjait /vezető-
jévé többnyire a főjegyzőt választották meg/, akiknek napokon belül el
kellett utazni Hódmezővásárhely-Szentes és Szeged térségébe, hogy ott
személyes tapasztalatokat gyűjthessenek a fúrással kapcsolatos műsza-
ki-pénzügyi tennivalókról, az eredményekről, és - nem utolsó sorban -
érintkezésbe léphessenek a kútmesterekkel személyesen is.
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Az elsőként induló törökszentmiklósiak és mezőtúriak még csak a
Zsigmondy-cég munkáját tanulmányozhatták, az 1890 után érkező töb-
biek viszont már az újonnan feltalált vízöblítéses módszerrel is megis-
merkedhettek.

Láthatták, hogy az előbbi módszer szerint fúrt kutak a kívánalmak-
nak mindenütt megfelelnek, míg az utóbbiak lényegesen kevesebb vizet
adnak - igaz, 30-40 ezer forint helyett 900-3200 forintért.

Beszámolóik nehéz döntés elé állították a képviselőket: az olcsó, de
aránylag gyorsan tönkremenő, vagy a generációkat kiszolgáló, de jelen-
tős hitelfelvételt igénylő kutat válasszák-e? A többség végülis a drágább
megoldást választotta, ahol pedig nem így történt, ott vagy a város sa-
ját lakói között élő fúróvállalkozó kapta a munkát /pl. Jászberény/, vagy
a vezetés valamilyen okból a szokásosnál nehezebb pénzügyi helyzetben
volt/például Szolnok/.

A fúrás megkezdődik
A kúthely kijelölése és a szükséges pénzösszeg megszerzése után a

városok által legmegfelelőbbnek talált vállalkozók megkezdték a mun-
kát.

A korabeli közvélemény óriási érdeklődést tanúsított a számára ad-
dig jórészt ismeretlen fúrási munka iránt, a helyi újságok pedig 3-4 na-
ponként hosszabb-rövidebb cikkben számoltak be az elért eredmények-
ről.

A törökszentmiklósi Kossuth/piac/-térikutat/kat.szám:B-12; 411,38
m/ a hódmezővásárhelyi tapasztalatok alapján eredetileg 200-250 m
mélységűre tervezhették - nem ismerve az eltérő földtani adottságokat
- végülis közel három évi munka, sorozatos továbbfúrás után 1889. ok-
tóber 17-én adták át 411,38 m-es csövezett mélységgel. /18./

A kivitelező Zsigmondy-cég 238,3-395 m közt a négy legjobbnak lát-
szó homokrétegnél végezte el a csöhasítást, de így is csak 1604311/d víz-
mennyiséghezjutott - terepszint alatti szivattyúzással /a nyugalmi víz-
szint + 0,6 m volf.

Bár ez a hozam elegendő volt ahhoz, hogy minden egyes helybjli 8-9
1/d egészséges ivóvizet kapjon, a város vezetőit - élükön a Dél-Alfbldön
járt Kuncze Imre főjegyzővel - elkeseríthette a vártnál gyengébb ered-
mény.

Való igaz: szivattyús kútért nem kellett volna több mint 30.000 forin-
tot kiadni, arról nem is szólva, hogy ilyen módon a főteret ékesítő dísz-
kútfej sem valósulhatott meg.
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A mezőtúri Kossuth-téren levő kút/kat.szám: B-42; 411,8 m/készíté-
sével kapcsolatos első hír 1888. május 20-án vált ismertté: a tanácsház
előtti téren a fúrótorony és a bódé "felállíttatott", jelenleg a szerszámok
összeszerelését végzik. A fúrás az első hónapokban jól haladt, ezért a vá-
ros 3500 forint előleget utalt ki Zsigmondynak abból a 30.000-ből, me-
lyet az első hazai takarékpénztártól e célra felvett.

1889. márciusában elérték a tervezett 300 méteres mélységet, meg-
felelő vízadó réteg azonban nem volt, ezért új szerződést kötöttek, mely-
ben a kivitelező nagylelkűen /ne feledjük: 300 m alatt nőtt az "önköltsé-
ge"/ a korábbi feltételekkel vállalta a munkát. Áprilisban megérkeztek
a^továbbfúráshoz szükséges csövek, a fúrómester pedig folytatta a ku-
tatást: 375 méterben gyenge adottságú homokrétegre bukkant, 389 mé-
terben csőferdüléssel küszködött, végül a 400 méteres mélység és "költ-
séghatárt" elérve ismét a helyszínre^'vta főnökét. Az újabb egyezkedés
is sikerrel járt, így 1890. februárjának közepén a talp már 435 méter-
ben volt és minden*érdekelt örömmel figyelte, hogy az itt "megütött" ho-
mokrétegből egyre több víz ömlik a felszínre.

A mennyiség biztatónak látszott, ezért a fúrólyukat 441,89 méterig
mélyítették tovább, majd csőhasítást végeztek.

1890. júniusában a hozam 1800001/d, ezt azonban 2000001/d-ra szer-
ződött mezőtúriak - ugyanazok, akik jó egy évvel ezelőtt még a török-
szentmiklósiak 49 1/p-es szivattyúzott vizével is örömest kiegyeztek vol-
na - kévéseitek.

A vállalkozó ekkor valószínűleg megszivatatyúzhatta a kutat, mert
egy július végi újsághír szerint a csőbe olyan nagy mennyiségű homok
nyomult, melyet csak hetek múlva sikerült teljesen eltávolítani. A "du-
gó" megszüntetését követően a kifolyó vízmennyiség fokozatosan
180000 l/d-re növekedett és ezt végeredménynek véve a fúrómester ne-
kiállt a felesleges csövek kivágásának. E tevékenység során a csőközben
lévő iszapos víz beomlott a kútba, így annak termelése rövid időre ismét
megszűnt, nagy rémületet keltve ezzel a lakosság körében. /A tartós szá-
razság következtében az ásott kutak kiszáradtak, így a helybeliek szin-
te egyetlen vízbeszerzési forrása az artézi kút lett.

A feldühödött emberek körülvették a fúrótornyot, a mester pedig ezt
látva ki sem merte tenni a lábát bódéjából: bezárkózott és időről-időre
kikukucskálva hallgatta az egybegyűltek neki szánt cifra szitkait.

A csövet természetesen ismét kitisztították, így lehetővé vált, hogy a
megbízó és kivitelezője 1890. november 15-én "vizet mérhessen": a ho-
zam 1 0,96 m-en 213000 liter volt naponta, a mért talp is megfelelt a
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megadott értéknek, Zsigmondy tehát mindenben eleget tett a szerződés-
ben foglaltaknak.

Az addig 34.260 forint 65 krajcárba kerülő kút átadása után néhány
hónappal beépítették a vörösfenyő béléscsöveket is /3900 forintos költ-
séggel, majd Karafiat mérnök vezetésével hozzáláttak a kútfej felépíté-
séhez.

A karcagi Kossuth/piacZ-téren 1891. áprilisában állították fel a temp-
lomtoronynak is beillő, deszkából készült fúrótornyot, majd rövidesen
megkezdték a kút /kat.szám: B-29; 400,5 ml mélyítését is. A fúrás vál-
tott munkások segítségével éjjel-nappal megállás nélkül folyt, augusz-
tus közepén a talp 240 m, Zsigmondy pedig négy részletben 15.000 fo-
rintot vett fel a várostól.

Október elején elérik a 300 m-es mélységet, megfelelő homokréteg
azonban nincs, ezért itt is egyezkedésre került sor. A város a továbbfú-
rás mellett dönt, november közepére megérkeznek az ehhez szükséges
csövek, 1892. februárjában pedig már 361-ben ejtegetik a vésőt. A vas-
tag, kemény agyagrétegben lassan haladó fúrás nagyon elkeserítette a
lakosságot, ezért az emberek - a helyi újság szerint - minden nap az "ar-
tézi víz jöjjön el a te országod" kezdetű fohásszal ébredtek.

A vállalkozó e közben egyre csak fúr lejjebb és lejjebb, a 400 méteres
mélység elérésekor azonban - tekintettel a 380-390 méter körül észlelt
vízfeltörésre - megbízói leállítják a munkát.

Az eseményt így örökítette meg a helyi lap:
"Van víz! Megvan az éltető forrás! Ez a kellemesen hangzó hír futot-

ta be hirtelenséggel városunkata múlt héten..." /19J
A további teendők eldöntése céljából összeült a képviselőtestület és

47 szavazattal 16 ellenében elfogadta azt a határozatot, mely "... az ar-
tézi kút fúratásánál eddig talált, s ivóvízzel telített homokrétegzetet ele-
gendőnek tartja... /és/... felhívja Zsigmondy Béla vállalkozó mérnököt,
hogy az ... eddig talált homok rétegzeteknél a nyílásokat bontassa ki, s
tegyen meg minden lehetőt arra nézve, hogy Karcag város közönsége
kellő mennyiségű, s ivásra alkalmas szökő vízzel látassék el." /20J

Az 1892. június 8-án elvégzett csőhasítási kísérlet eredménnyel járt,
a víz azonnal felszökött a kútban", az esemény híre pedig "... általános
jótékony hatást idézett elő városszerte".

Annál is inkább, mert néhány nap múlva híre ment, hogy Oroszor-
szágban kitört a kolerajárvány, így az új kút immár letisztult vize szá-
zak életét menthette meg a városban.
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"Most már csak a vörösfenyő csövek beszerelése van hátra" - írta a
helyi lap, majd így áradozott a napi 150000 literes hozamról: "Folyva-
foly, zuhogva ömlik a szemnek, a szájnak és az emberi szervezetnek
egyaránt kívánatos gyönyörű tiszta víz. Minden cseppje áldás, mely egy-
mást kergeti ki a föld gyomrából 390 méter mélységből." /2lJ

A kisújszállási Szabadság/piac/-téri kút /kat.szám: B-16; 331,4 m/fú-
rásának eseményeiről szintén nem maradt fenn írásos emlék, csak
annyit tudunk, hogy Zsigmondy itt is túlhaladt a legjobb homokrétege-
ken és "körülbelül 330 m-től kezdve víztelen agyagréteget" talált.

A 431 méteres mélység elérésekor maga javasolta a közgyűlésnek a
felsőbb homokrétegek megnyitását, álláspontját azonban nem fogadták
el, így 471 méterig fúrt tovább - ismét csak eredmény nélkül. Mivel most
már a város pénze elfogyott, a vastag agyagrétegben álló furatrészt a fú-
rómester kaviccsal töltötte fel, majd 326 méter körül a cső falát felha-
sította"... s akkor fölszállt a víz, melynek hőmérséklete 28,75 C /23 TU
volt."

A finomszemcsés, vékony homokréteg azonban kevés vizet adott,
ezért a 280 m körüli "goromba" homoknál ismét csövet lyukasztanak,
így "... a vízmennyiség fölment perczenkint 124 literre ... hőmérséklete
azonban csökkent."

Zsigmondy a munka befejezése után 1892. augusztus 17-én jelentést
tett megbízóinak, melyben "... a vízmennyiséget 24 óránkint a föld szí-
nétől 0,5 méternyire 180 ezer literre, a föld felszínén ömlesztve ki 40
ezerrel többre tette." /227

A kútba ezután beépítetek az előre megrendelt fenyőcsövet, a kivite-
lező által átadott, valamint a helybeli Dr.Nagy János orvos által gyűj-
tött rétegmintákat pedig a gimnázium múzeumába helyezték.

A jászberényi "Leány-kút" /135 m/fúrásához 1892. szeptemberének
elején, az apáca zárda előtti téren, az ún. "Juhászok keresztjéénél állí-
tották fel a fúrótornyot, majd hozzáláttak az öblítéshez elengedhetetlen
ásott kút elkészítéséhez.

Fereczyék a felső 40 méteren arányiaga gyorsan áthaladtak, ekkor
azonban olyan nagy mennyiségű folyóshomok ömlött a talpra, hogy a
szerszám megszorult.

Technológiát változtattak, "ráfúrtak" a betemetett rudazatra, kisza-
badították a fúrót, majd - felhagyva a hosszú csövezetlen előfúrés mód-
szerével - úgy folytatták a munkát, hogy a szerszámmal együtt süllyesz-
tették a "bélleletet" /mai szóval a béléscsövet/ is.
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Minden igyekezetük ellenére a nehézségek folytatódtak, így rövide-
sen veszélybe került az az eredeti elképzelés, hogy december elejéig le-
jutnak a tervezett 280 méterig. November 6-án felvetődött, hogy jobb
lenne a fúráshoz hozzáértő műszaki szakértőt hívni /a geológiai felügye-
letet Horváth István tanár látta el/, és bár ebből nem lett semmi, Fe-
renczy nem élvezhette többé a közvélemény korlátlan bizalmát.

November második felében már 67 méterben, kavicsos durvahomok-
ban /úgynevezett "Békáséban"/ haladt a fúró, ezalatt kemény agyag kö-
vetkezett, majd szorulás és csőhiány miatt többször szünetelt a munka.

Leküzdik a nehézségeket, tovább fúrnak, de 1892. decemberének kö-
zepén, amikor a talp már 135 méterben van, váratlan esemény követke-
zett be.

Az öblítést keringető gőzszivatatyú akadozni kezdett, az ellennyomás
lecsökkent, a furatba pedig nagymennyiségű homok tört be alulról. Meg-
próbálták kitisztítani az omladékot,"... ekkor azonban egész elementá-
ris erővel tört ki /a víz a kútból/ és azóta ömlik folytonosan. A nyomás
oly erős, hogy a föld színe felett 7 méter magasra tolja fel a vizet" - írta
1892. december 25-én a helyi lap.

A kezdetben zavaros, iszapos víz néhány nap alatt letisztult, meny-
nyisége a mérések szerint 16 ezer 1/d volt. A 16 C-fokos vizet Dr.Gere
Gyula ezredorvos vizsgálta meg és megfelelő minőségűnek találta. Meg-
szűnt a korábbi bizalmatalanság Ferenczy Jánossal szemben, őt és a
munkálatok költségét biztosító - ekkor már halott - Pintér Miháyt ágyú-
lövésekkel köszöntötték a büszke jászberényiek.

A szolnoki Kossuth/piacAtéri kút/kat.szám: B-3; 282 m/ az egyetlen,
amelynek munkálatai nem örömteli, hanem tragikus híradással kezdőd-
tek: 1893. októberének elején egy Sághi Ferenc nevű munkás lezuhant
az épülő fúrótorony faburkolatáról és súlyosan megsérült.

Nemsokára megkezdték a fúrólyuk mélyítését, mely zökkenőmente-
sen haladt, így november 9-én már arról tudósított az újság, hogy készü-
lődnek a második csörakat lerakására, vagyis a fúrás most már 145,7
méterben folyik, napi 25 méter előrehaladással.

Két héttel később, amikor a talp már 270 méterben volt, váratlanul
kismennyiségű víz buggyant ki a csöszájon. A geológiai felügyeletet el-
látó Kovalik József tanár vegyelemzése kedvező eredménnyel zárult,
ezért a nagyobb vízhozam reményében döntés született a fúrólyuk kis-
mértékű továbbmélyítéséről.

Tovább fúrtak néhány métert, eközben a víz egyre erősebben kezdett
folyni. Eleinte negyed percenként 12 liter, majd - a mosatás után - 5
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másodpercenként 12 liter volt a hozam. A kezdetben zavaros, sáros víz
néhány nap alatt letisztult, átadáskori adatai pedig a következőképpen
alakultak: nyugalmi vízszint + 6 m, vízhozam: 239000 1/d, hőfok 17,5
R/27,5C/voltak.

A hódmezővásárhelyi Soós Károly és Sámuel tehát jó munkát vég-
zett.

A túrkevei első kút /kat.szám: B-18; 236,56 m/ mélyítését 1893. má-
jusában kezdte meg Hajnal István, Zsigmondy Béla legrégibb fúrómes-
tere.

A talp június 18-án 91 m 59 cm volt, az éjjel-nappal folyó munka so-
rán pedig sárga és kék agyagot, homokos agyagot, valamint kemény, ce-
mentálódott homokköveket tártak fel. Ez utóbbiak különösen sok gon-
dot okoztak, így augusztus 27-én mindig csak 178 méterben van a véső,
pedig a városban ezalatt pusztít a kolera.

Szerencsére a túrkeveieknek nem kellett sokat várniuk az egészséges
ivóvízre, a fúrás ugyanis már 236,56 méterben befejeződött, mert:"... oly
gazdag forrás találtatott, melynek kiömlő vize megfelel a szerződésben
előírt mennyiségnek. A forrás még nem egészen nyílt, amennyiben erős
szökése folytán rendkívül sok homokot rak le a kút fenekére..." /237

A benyomuló homokot kezdetben naponta kellett kitermelni ahhoz,
hogy a 2,16 m magasságú, 35 cm vastag felszálló csövön át zavartalanul
termelhesssen a réteg, mely "... a cső mellett felbuzogó tolvaj források
daczára is megadja a 100000 1/d jó vizet."

Az újság nagyon dicsérte Hajnal István munkáját, mert a Dél-alföldi
térséget kivéve ilyen kis mélységből jövő vízzel más város nem dicseked-
het. /A cikk szerzője elfeledkezhetett a nemrég elkészült jászberényi kút-
ról./

A letisztult víz vegyelemzését dr .Lengyel Béla budapesti egyetemi ta-
nár végezte el: szerinte 1 liter víz 0,9692 g szilárd alkotót tartalmaz,
ezek majdnem mind "alcalichloridókból és carbonátokból" állnak, a "cal-
cium" kevés, a nitrit és nitrát csak nyomokban fordul elő, ammonium-
sók pedig nincsenek.

A fúrás során felkerült kőzetmintákból egy sorozatot a zsigmondy-
cég szokásának megfelelően a helyi reál fiúiskola múzeumának ajándé-
kozott, ezek segítségével készítette el Kajári Ferenc és Szabadfi Elek a
fúrás szelvényét.

Kutatásaim során többektől is hallottam, hogy ez a kb 1 méter hosz-
szú üvegcső egészen a háború végéig megvolt, ekkor azonban feltehető-
leg áldozatául esett a városban dúló harcoknak.
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Az artézi víz fogadtatása a lakosság részéről
Az első kút sáros, iszapos vizének felszínre buggyanása, majd néhány

nap alatti letisztulása, hozamnövekedése minden városban óriási lelke-
sedést váltott ki a lakosság körében. Szempillantás alatt elfeledték az
eseményt megelőző sok éves vitát, amiben persze az is közrejátszott,
hogy - az állandó járványveszély miatt - a kútvíz mielőbbi felhasználá-
sa a szó szoros értelmében "életbevágó" kérdés volt az emberek számá-
ra. Felfokozott türelmetlenségük mutatkozott meg abban a mindenhol
tapasztalható jelenségben is, hogy a víz hazaszállítását már a csőhasí-
tást követő napon megkezdték, meg sem várva a kút teljes letisztulását.

Csodálkozhatunk-e ezek után azon a hatalmas ijedtségen és felhábo-
rodáson, melyet a mezőtúri csővisszahúzási kísérlet nyomán átmeneti-
leg eltömődött kút okozott?

A lakosságot persze más események is aggasztották. A városokban
néhány napi artézi víz fogyasztás után a legkülönbözőbb rémhírek kap-
tak lábra, aminek közvetlen oka a korabeli szakértői vélemények sze-
rint az volt, hogy a magas oldott anyag tartalmú, hideg és viszonylag ke-
mény talajvíz után az emberek gyomra megsínylette a kevesebb oldott
anyagot tartalmazó, lágy /l,5-4 nkf/ és meleg /20-30 C-fokos/ artézi vi-
zet, vagyis sokan gyomorrontást, hasmenést kaptak.

A szolnoki "rémhírek" például hol "túl sós"-nak, hol "túl édes"-nek
tartották a kissé sárgás kútvizet /sokan vissza is szoktak a Tiszára/,
ezért a város vezetése a tömegek megnyugtatása miatt mintát vétetett
és azt a M.Kir.Földtani Intézetbe szállíttatta vizsgálatra. Az eredmény
megérkezése előtt Kovalik József tanár is kielemezte a vizet, és azt cse-
kély szilárdanyag tartalmúnak, valamint kénhidrogén szagtól mentes-
nek találta"... miből azt kell következtetnünk, hogy nem vulcanicus ere-
désü, hanem hydrostatikai depresszió következtében feltolt földalatti
ártérbeli víz...", mely várhatóan nem lesz kitéve hozam és minnőségvál-
tozásnak./24V

Január 4-én már a Földtani Intézet anyaga is megérkezett a város-
ba: ez szerint a száraz maradék 0,56 g/l, a víz kevés kalciumot és mag-
néziumot, ugyanakkor sok nátriumot-káliumot tartalmaz, általános mi-
nősége jobb az alföldi ásott kutak vizénél.

Mindazáltal: "Csupán a tapasztalat, hosszabb ideig való élvezet fog-
ja a víz jóságát igazolni." - olvashatjuk Kalecsinszky Sándor jelen-
tésében. /25V



A hasmenések oka tehát egyértelműen a szokatlan összetételű, lan-
gyos víz ivásában kereshető, így a panaszok átmeneti jellegűek, sőt Ko-
valik tanár úr szerint a gyomorhurutosoknak egyenesen hasznos lesz az
új víz ivása. /Szolnokon ma is sok emésztési zavarral küszködő ember
jár az Eötvös-téri kúthoz./

Hasonló megállapításra jutott Kisújszálláson Bodnár Lajos tanár is:
"Általában véve az emésztési szervekre való jótékony hatása az artézi
víznek megbecsülhetetlen... ezen meglehetősen magas hőfokú vizet,
mely frissen kénhydrogén szagú, hűlni hagyjuk likacsos cserép-
edényekben, s így különösen másnapra a legüdítőbb italt nyerjük..."

Az így lehűtött, 0,915 g/l szilárd anyagot tartalmazó víz aztán"... igen
itatja magát, főzve nem zavarodik meg", és nem sárgás, mint a mezőtú-
ri.^./

A kisújszállási artézi víz általános megbecsülését bizonyítja az a tör-
ténet is, melyet Nánási Mihály, a város református lelkésze mesélt el
nekem 1982-ben. Egyik régi kollegájáról, a századfordulón élt Pórteleky
László kántorról az a hír járta, hogy "azért van olyan szépen zengő hang-
ja, mert minden reggel két pohárral iszik a kát vizéből."

A lakosság kezdetben Jászberényben is lelkesen /és iszaposán/ hord-
ta haza az első kút vizét, nemsokára azonban a Szolnokon látotthoz ha-
sonló kifogások születtek. Az emberek "meleg"-nek és "lágy"-nak talál-
ták az új vizet, ezért - dacolva a koleraveszéllyel - sokan visszaszoktak
a régi ásott kutakra. 121J

Mezőtúron az előbbi problémák mellé "új rémhírt" is kitalált valaki,
ezért 1891. szeptember 27-én a helyi lapban kellett tévesnek minősíte-
ni azt a hiedelmet, mely szerint a "vízben réz van, ami kimarja a gyom-
rot."Valószínűleg nem tudott még erről az a mezőtúri atyafi, aki 1891.
január 1-én reggel a szilveszteri muriból hazafelé tartva megállt a kút-
nál, majd a vízhordókra támadt és követelte: tűnjenek el, mert a vizet
most mind ő akarja kiinni a kútból! Másnapos, égő gyomrának "vízkú-
ráját" a helyszínre érkező rendőr akadályozta meg...

A víz "valódi" összetételéről Kreybig Lajos közölt adatokat:/287
Kálium: 0,0028 g/l
Magnézium: 0,0064 g/l
Nátrium: 0,3379 g/l
Vas: 0,0006 g/l
Kalcium: 0,0156 g/l
Össz.old.anyag: l,3515g/l

Kisújszálláson a helyi lap 1894. január 28-i cikke a vízhordók visel-
kedésére hívta fel a rendőrség figyelmét: akadályozzák meg őket abban,
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"hogy a víz szertelocsolásával csaknem hozzáférhetetlenné tegyék a kút
környékét."

A cikkíró szerint még az is megtörtént,"... hogy az atyafi szekérrel és
lóval oda áll a kút mellé, s a jó meleg vízzel ott helyben kedélyesen mo-
sogatja le kocsiját, s lovait..."

A tisztes polgárok sokat háborogtak azon is, hogy "...délután 5-6 óra
tájban alig lehet böcsületes j árdán menni a korsókkal megrakott lányok-
tól", akiket a legények ott várnak a járda mellett és korsóikból a vizet -
pajkosságból - kilocsolják.

Móricz Zsigmond, aki a fúrás után néhány évvel gimnazistaként ke-
rült Kisújszállásra, így írt ezekről az ügyekről "Forr a bor" című regé-
nyébeyn:

"A város piacán volt egy artézi kút, a lányok odajártak vízért, s míg
a meleg, kénes illatú vízzel telecsorgatták a pléhkannáikat, míg sor ke-
rült rájuk, kaszinóztak, diskuráltak, s a legfiatalabb lányok is fesztele-
nül beszélgettek a legdurvább szavakkal, s a diákkamarák bármikor
kaptak lányvendéget, akik a fiatal diákvér túlpezsdülését lecsapolták."
/297

Ha ezen nem is, a sok gondot, kárt okozó csurgalékvíz problémán több
módon is igyekeztek segíteni: a főteret kikövezték, a felesleges vizet pe-
dig távolabbi csatornába, vagy - jobb esetben - tisztasági fürdőbe vezet-
ték.

Ez utóbbi megoldás fő indokát a Mezőtúr és Vidéke című hetilap így
határozta meg:

"A közegészség nemcsak attól függ, miképp tápláljuk a testet belül-
ről, hanem attól is, hogy annak külsejét miképp gondozzuk." /30./

Valójában persze a városok módosabb lakóit egyáltalán nem az egész-
ségügyi szempontok vezették a fürdőépítés elvének gyors elfogadásá-
ban. Gyorsan átlátták ők, hogy az artézi vízben "üzlet" van, ezért gyor-
san "fürdő részvénytársaságot" alapítottak, terveket rendeltek, kivite-
lezőt fogadtak, majd megszabták a belépők árát. /Mezőtúron ez 1897
nyarán 30 kr. volt./

Mindettől függetlenül a fejezet végén igazat kell, hogy adjunk a Ki-
sújszállás és Vidéke hetilap 1894. február 11-i számában megjelent cikk-
nek, mely az artézi víztől való kezdeti idegenkedés elmúltával ezt írta:

"...bizony úgy van már az, hogy hozzászoktunk az artézi kút vizéhez,
s vagyunk olyanok, akik szerfelett csodálkozunk, hogy is lehetett aze-
lőtt enélkül megélni."
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A díszkútfejek megépítése
és a kutak további sorsa

Az alföldi városok XIX. század-végi artézi kútfúrásainak utolsó mun-
kafázisa - s mint látni fogjuk, egyik legjellegzetesebb kísérőjelensége -
az ún. "díszkútfej" megépítése volt.

A vezetékrendszer nélkül, gravitációsan termelő artézi kutak eseté-
ben a kútfej lényegében a "vízmű" szerepét töltötte be, hiszen 3-8 kifo-
lyóján "elosztotta", föld alatti csövein pedig a kívánt helyre - közeli fo-
lyópartra, árokba, vagy akár a fürdőbe - vezette a felesleges vizet. Min-
dig a "forrástól" kissé távolabb építették fel, hogy az esetleges kútjaví-
tásokat ne zavarja.

Ha ez a praktikus szerkezet díszes külsőt kapott, az előbbieken túl is
nyújtott "szolgáltatást", igaz annak már nem "műszaki", hanem "társa-
dalmi" jelentősége volt: a város előkelőségei az építmény díszességével,
költséges megoldásaival saját gazdagságukat, bőkezűségüket kívánták
az egyszerűbb emberek, de még inkább más városokból érkezők tudo-
mására hozni.

"A mélyfúró felszerelések kifejlődésével... az ivóvíz beszerzésének in-
kább csak ürügye alatt... artézi kút láz terjedt el... /a kút és a kútfej
mint/... költséges luxusépítmény, a dicsekvés tárgyát képezte." - írta er-
ről a jelenségről Pazar István mérnök. /317

Ilyen jellegű "társadalmi szempont" indokolta például Szolnokon azt,
hogy a két kút közül csak a tanácsház előtti /a piac vagy Kossuth téri/
kapott díszes felsőrészt - elkészítésével Szvitek, Borbás és Jancsó iparo-
sokat bízták meg - az akkori városhatáron lévő vásár térit csak egysze-
rű vas, vagy bronz kifolyó csövekkel látták el.

Ki gondolta volna akkor, hogy a város első kútja pontosan ennek a
kivételezett helyzetének köszönheti majd viszonylag gyors tönkremene-
telét?

Az történt ugyanis, hogy a díszes kútfej felszerelésének idejére a víz
szabad kifolyását megszüntették, ez a beavatkozás azonban - a korabe-
li szakértői vélemények szerint - a kiüregelt homokréteget beomlasztot-
ta, és a víz csak a Soós testvérek mosatási eljárása után buggyant ismét
a felszínre.

A csőben alul 12 m agyagfeltöltődés maradt. Ennek ellenére a vízmi-
nőségjobb, a mennyiség pedig kevesebb lett - írta az ügyről Kovalik Jó-
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zsef a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Lapok 1895. december 26-i számá-
ban...

Később sem nagyon változhatott a helyzet, mert a város egyik 1901-
es közgyűlési jegyzökönyvében a következő olvasható:

"... az artézi kútnak a forráshoz lebocsájtott likacsolt csöve gyakran
homokkal telik meg, minélfogva a kút vízbőségét időnkint elveszti." /327

Jászberényben Trozonyi Géza műépítészt bízták meg a díszkútfej ter-
vének elkészítésével /800 forint díjazásért/. Elképzeléses nyomán egy
1,5 m magas női alak került a "Juhászok keresztjéénél lefúrt első arté-
zi kút kömedencéjének közepére, kezdetben lámpást tartva, mely a ko-
rabeli újság szerint szinte soha nem égett.

Állítólag a szobor anyagának minősége is vitatható volt, így nem cso-
da, hogy az építmény állandó céltáblája lett a gúnyolódásnak, "lámpást
tartó primadonnának" csúfolták.

Karcagon a helyi lap 1893. augusztus 30-án adta hírül, hogy "a me-
dencze kövek s a Viktória szobor elkészültek", így nemsokára fel is ál-
lítják őket a főtéren.

Először a medence készült el, majd:
"Victoria! Victoria! Megérkezett végre valahára... pénteken kiült az

artézi kút medenczéjének közepére egy szárnyas női alak, meglehető-
sen kaczér positúrában" - lelkendezett 1894. január 14-én a Nagy-Kun-
ság című hetilap, hozzátéve, hogy egy álló alak azért sokkal mutatósabb
lett volna.

A kút vagy tíz évig jól üzemelt, a fürdőt is ellátta, 1903. szeptember
13-án azonban - Szentesi Tóth Kálmán szavaival - "nagyon csedesen
foly dogált".

A következő napokban a hozam ingadozóvá vált, 1904. nyarára pedig
45000 1/d-ra csökkent.

Szaporítása céljából a "főcsövet" 65 cm-rel megrövidítették, így a ki-
folyó vízmennyiség néhány évre ismét napi 100-110000 literre növeke-
dett. 1910-ben újabb csőkivágásra került sor, majd a kutat szivattyús
üzemre állították át, a feleslegessé vált díszkútfejet pedig elbontották.

Maga a kút az 1970-es évek közepéig - immárom búvárszivattyúval
- termelt a csúcsidőkben, jelenleg üzemen kívül van, a belőle kivágott
facsövet pedig három múzeum /Karcag, Szolnok, Visegrád/ is ereklye-
ként őrzi.
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Mezőtúron a "Flóra" szoborral díszített, faragott kövekből készült me-
dence került a város első artézi kútja mellé, valószínűleg Zsigmondy ter-
ve, vagy javaslata alapján. /Flóra a rómaiaknál a virágok istennője./

Az építmény hosszú évtizedeken át rendben látta el feladatát, majd
az 1960-as években áldozatává vált egy térrendezési akciónak.

Szerencsére itt csak "áthelyezték", /ma a Puskin át és a Köztársaság
út sarkán áll/, így elvileg fennáll annak a lehetősége, hogy eredeti he-
lyére visszakerüljön.

Kisújszálláson a kút elkészülte után bizottság alakult azzal a céllal,
hogy utazzon Dél-Alfb'ldre és ott elsősorban azokat a díszkútfejeket ta-
nulmányozza, melyeknél"... a kézi- és kocsi rakodás czélszerjűen egye-
sítve van."

A felépítmény elkészítéséig a vezetés úgy döntött, hogy a kút úgy ma-
rad "... mint jelenleg van, minőn egy körülbelül 0,6 méter magas öntött
vascsőből 4 bronzírozott karon folyik a víz, melynek fölöslege fedett csa-
tornán a város alatti belvíz levezető csatornába jut."

Valamilyen oknál fogva a díszkútfej később sem készült el, 1916-tól
pedig - állítólag a kifolyó vízmennyiség jelentős csökkenése miatt - ben-
zinmotoros szivattyúval folytatták a víztermelést.

Ismeretlen időpontban eltűnt a motoros szivattyú is, helyére készi-
szivattyút szereltek, ezzel egészen az 1970-es évek elejéig használták,
majd ezt is elbontották, és a kút fölé autóparkolót építettek.

A lényegében még üzemképes, lebetonozott aknájú kút ma is forrása
a legendának: a helybeli öregemberek például tudni vélik, hogy a vízho-
zam azért csökkent le nagymértékben a század elején, mert a városi mér-
nök kavicsot szóratott a csőbe, kimondottan ezzel a célzattal...

A túrkevei Zsigmondy kút felépítményéről sajnos nem ismeretes ko-
rabeli fotó vagy rajz. Annyit tudunk csak, hogy az artézi kút bizottság
1894. március 19-én megvitatta a kivitelezőtől kapott kútfej terveket és
közülük az "oszlopszerűt" fogadta el, a medenceépítést viszont elvetet-
te. /33./

Az "oszlop" vastagsága állítólag 80-100 cm volt, ezen hat kifolyót he-
lyeztek el a lakosság számára, de nem feledkeztek meg a laj tosokról sem:
"szekeres hordótöltőt" is építettek /mindezt 2060 koronáért/.

Törökszentmiklóson - mint láttuk - egy olyan kevés kifolyó vizet kap-
tak, hogy fel sem merülhetett a díszkútfej megépítésének gondolata.

Ismereteim szerint kezdettől fogva kéziszivattyúval üzemelt, és csak
az 1970-es évek kritikussá váló vízellátási helyzete nyomán építettek
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bele kisteljesítményű búvárszivattyút. Aztán ez az üzemmód is meg-
szűnt, azóta figyelőkútként hasznosul.

Elkészült tehát az első kút, majd rövidesen még néhány - olcsó kivi-
telű - a központtól távol eső kerületekben. Bár a lakosság jelentős része
elégedett volt az elért eredménnyel, a szakemberek jól látták, hogy a ví-
zellátásnak ez az egyedi kutas rendszere nemcsak alacsony hatásfokú,
hanem módfelett pazarló is.

Szorgalmazásukra az 1900-as évek elejétől egyre-másra alakultak
meg az artézi-kút társaságok, melyek egyik fö feladatuknak a körzeti
vízvezetékek kiépítését tekintették.

Az egészséges ivóvíz mindenki számára való biztosítása ekkor már a
munkásmozgalom követelései közé is bekerült.

József Attila 1931-ben írt "Tömeg" című verse döbbenetes erővel áb-
rázolja ezt a kötődést:

"Kapkod, nyúl ahová ér,
csűrért, gyárért, boglyáért
hétórai munkáért
a Göncölért, Fiastyúkért
bővizű alföldi kútért."

Barabás Imre
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