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BARABÁS IMRE

Az artézi kutaknak elvileg örültek...
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kútépítő bizottság
tevékenysége 1894-1899 között

„Kegyelmes Urunk! Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe kebelezett községünk,
Tisza- Szajol község az 1893. évi cholera járvánnyal oly súlyos veszteséget szenvedett,
hogy ebből kifolyólag kénytelennek érzi magát ... nagyméltóságod kegyes színe elé a
következő esedezésével járulni; Tudva azt, hogy e rendkívüli csapás rövid pár hét alatt
34 áldozatot kívánt az alig 1300 lelket számláló községből, és teljes meggyőződésében
annak, hogy a község alatt közvetlenül levő holt Tisza vizének élvezete okozta azon
körülményt, hogy a község holt Tisza mentén levő része volt az, mely a cholera
áldozatokat adta anélkül, hogy a község nyugati oldalán levő részen csak egyetlen eset
is előfordult volna... (a helyzet megoldása) ... egy artézi kút létesítése által volna
elérhető, ámde 900 holdat tevő kis határaink adó alapja nem engedi ... kölcsön felvételét
... (ezért kívánunk) ... Nagyméltóságod atyai szeretetéhez fordulni azon hódolatteljes
esedezésünkkel, hogy bölcs és kegyes intézkedésével ... ezen község jövője ...
biztosíttassák" — olvasható a település bírájának és jegyzőjének 1893. novemberi
levelében, melyet a főszolgabíró ajánlásával küldtek fel a m. királyi belügyminiszternek.

Valójában a halálesetek által sokkolt Tisza menti települések vezetői több ilyen
levelet is eljuttattak ekkortájt az elöljáróságaiknak, így nem meglepő a vármegye
törvényhatósági bizottságának az a határozata, melyet az 1894. június 26-ai közgyűlésen
hoztak 11868/1894 szám alatt: a vármegye egyes településein az artézi kutak létesítési
körülményeinek előkészítése céljából bizottságot küld ki, Bagossy Károly alispán
elnöklete alatt.

A bizottság első, 1894. augusztus 27-i alakuló ülésén Bagossy alispán úr először is
felvázolta az előzményeket:

„— Amint azt az urak is tudják, a törvényhatósági bizottság nemrég kiváló figyelmére
méltatta a járvány ügyek meggátolását, minthogy különösen az 1893. évi kolerajárvány
alkalmából arról győződött meg, hogy a kolera különösen azon községekből szedte
áldozatait, amely községek egészséges ivóvízzel nem rendelkeztek. A mi feladatunk
azon körülmények tisztázása, hogy mely községekben volna a legközelebbi időkben
lehetőség artézi kút létesítésére. Tőlünk várják a választ az ezzel kapcsolatos egyéb
kérdésekre is:

1. Milyen arányban volna kívánatos az államkincstár, a község és a törvényhatóság
hozzájárulása a költségekhez?

2. Mennyi pénzért lehetne saját fúróberendezést beszerezni?
3. Mennyibe kerülne egy-egy kút?
Ami a geológiai viszonyokat illeti, a belügyminiszter úr intézkedett Böckh János
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földtani intézeti igazgató úr felé, aki megküldte nekem Halaváts Gyula osztálygeológus
úr szakvéleményét, amit most felolvasok Önöknek:

»A szóban forgó terület környékén létező artézi kutak adatai arról tanúskodnak, hogy
itt is megvannak mindazon feltételek, melyek a fúrás sikerességét biztosítják.

Miután pedig tapasztalati tények azt bizonyítják, hogy a felszálló vizet szolgáltató
víztartó rétegek nem lokális jelenségek, hanem messze terjedő medenczék, nagy a
valószínűség, hogy a vármegye Tisza mentén lévő községeiben is sikeresen meg lehet
oldani a vízkérdést ... a fúrást tehát ajánlani merem.

A létező artézi kutak adatai azonban a mellett is tanúskodnak, hogy a föld mélyében
nem csak egy, hanem több víztartó réteg van, melyek mind többé-kevésbé vízdúsak.
Jelesen az egyik már kb. 96 m-ben jelentkezik, a másik kb. 156, a harmadik kb. 195,
a negyedik kb. 205, az ötödik kb. 280, a hatodik kb. 310 m mélységben.

Nagyon kívánatos tehát ... hogy itt, hol tömeges fúrásról van szó, rendszeresen
történjen a fúrás olyképp, hogy e víztartók mindegyike igénybe vétessék. És pedig —
miután a tapasztalás azt is bizonyítja, hogy a mélységgel a kiömlő víz mennyisége is
növekszik — a nagyobb, népesebb községekben a mélyebb, a kisebb és kevésbé népes
helyeken a felsőbb víztartók csapoltatnának meg ...és ugyanazon víztartó réteg lehetőleg
egymástól távol fekvő községekben vétessék igénybe ... Továbbá az is kívánatos, hogy
a szertelen furkálásnak és ezáltal a víz pocsékolásának eleje vétessék az által, hogy egy
községben csakis egy kút fúrása engedélyeztessék. A kiömlő víz mennyisége annyi még
a leggyengébbnél is, hogy az a lakosság igényeit minden tekintetben kielégíti...«".

A levél felolvasását követő vitában a jelen levő orvosok és mérnökök arra a
következtetésre jutottak, hogy a nagyobb lélekszámú, jobb módú településeken „igazi",
kifolyó vizet adó artézi kutakat kell fúrattatni, míg a kisebb községek szükségletének
kielégítésére elegendő a 2., 3., esetleg a 4. földrétegbeni vagy talajvizű kút is, hiszen
annak vize is mentes minden fertőző anyagtól.

A fentieken kívül a következőket javasolták még a törvényhatósági bizottságnak:
1. A szükséges fúrógépeket a megye betegápolási alapjának terhére a megye szerezze

be, és adja oda ingyen a községeknek a kivitelezés idejére.
2. Minden egyéb költség (tüzelő, csövek, munkabérek) a községeket terhelje.
3. Az állam kéressék fel szakavatott fúrási vezető kiküldésére és bérének fizetésére.

Ha ezt az állam nem tenné meg („ez a körülmény fel sem tehető"), úgy ez a
költség is a betegápolási alapból lenne fedezendő.

Az ülés végén Kovács Lajos királyi főmérnök megbízatott még azzal, hogy a
fúrógépek és szerelvényeik költségét tudja meg az újabb ülésig, azaz szeptember 20-ig.

(Egy dátum és aláírás nélküli papírdarabon ezzel kapcsolatban a következő adatok
maradtak fenn: a szükséges gépek a budapesti Geitner és Rausch, valamint a Kann és
Heller cégnél, illetve Bécsben a Fauck és társánál szerezhetők be, 3.000 Ft-os áron.

Egyéb költségek: a gépész havi fizetése 60—80 forint, 1—1 napszámos bére 20
forint/hó, tüzelőanyag, olaj stb., 50 forint, vízhordás: távolság szerint, + a béléscsövek
ára.)

Az artézi kút bizottság által összeállított jelentést az 1894. szeptember 15-ei
közgyűlésen tárgyalta meg a törvényhatósági bizottság, majd határozatilag eldöntötte,
hogy „...a vármegyei közkórháznál, továbbá a jelentésben felsorolt 31 községben 31
artézi kutat furat, még pedig ugyanazon sorrendben, mint az a bizottság jelentésében
tervezve van ... (az egyes kutak tényleges kiadásait a községek) ... a bizottság
jelentésében feltüntetett százalékban tartoznak viselni." íme:
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I. csoport

1. Tisza-Szajol
2. Kőtelek
3. Jász-Fényszaru
4. Monostor
5. T.-Vezseny
6. T.-Süly
7. T.-Derzs
8. Jász Felső Szent-György
9. Alattyán
10. Jánoshida
11. Bessenszögh
12. T. Szt. Imre
13. Nagykörű
14. Mihálytelek
15. Jász-Jákóhalma

hozzá-
járulási
arány

15 %
20%
30%
20%
45%
25%
25%
25%
25%
40%
35%
35%
25%
30%
50%

II. csoport

1. Szolnok vármegyei
közkórház

2. Tisza-Ugh
3. Czibakháza
4. Tisza-Beő
5. T. Bura
6. T.-Inoka
7. T. Kürt
8. T.-Püspöki
9. T.-Roff
10. T. - Abád 11. -

Szalók 30 - 30 60%
11. Tisza - Várkony
12. T. - Nagy - Rév
13. T. - Sass
14. Csépa
15. Szelevény
16. Rákóczi

hozzá-
járulási
arány

20%
35%
20%
25%
20%
35%
20%
40%

40%
25%
30%
30%
30%
20%

„Ezen sorrend megállapításánál az egyes községek közegészségügyi viszonyai és
különösen azon körülmény vétetett figyelembe, hogy az egyes községek a Tisza,
Holt-Tisza vagy más folyó mentén feküsznek, továbbá, hogy az egyes községek milyen
mérvben és milyen minőségű vizű kutakkal vannak ellátva.

Minthogy a fent megjelölt helyeken létesítendő artézi kutak megközelítőleg 75.000
forintba kerülnek, elhatározza a törvényhatósági bizottság, hogy a vármegye
betegápolási alap terhére 60.000 forint hosszabb lejáratú kölcsönt vesz fel, mely kölcsön
és kamatai évenként a vármegyei betegápolási alapból fog törlesztetni, még pedig
olyképpen, hogy már az 1896-ik évre a vármegyei betegápolási alap 1/2 %-kal
felemeltessék.

Elhatározza a törvényhatósági bizottság, hogy miután a közegészségügy ily módoni
gyökeres rendezése kiváló állami feladatot is képez, ennélfogva feliratot intéz a
nagymél. m. kir. belügyminiszter úrhoz az artézi kút fúrásában gyakorlott szakértő egyén
kiküldése céljából, aki a törvényhatóság felügyelete alatt és intenciójának megfelelőleg
tartoznék a fennebb kijelölt helyeken és sorrendben az artézi kutak furatását vezetni,
és a kinek fizetése az államkincstárt terhelné.

Elhatározza még a törvényhatósági bizottság, hogy miután a vármegyei közkórháznál
és a fent megjelölt 31 községben az artézi kutak létesítése befejeztetni fog, a vármegye
tulajdonát képező 2 fúrógép teljes felszerelése egyes községeknek és városnak — szintén
különösen a közegészségügyi szükséglet mérve szerinti sorrendben — használatra
ingyenesen átadassék.

Ezen határozat az 1886. évi XXI. t-cz. 7. § -a értelmében közhírré teendő."
Végezetül a törvényhatósági bizottság azzal a felhívással fordult az érdekelt községek

vezetéséhez, hogy a számukra megadott hozzájárulási arányt tárgyalják meg, hozott
határozataikat pedig november végéig küldjék meg az alispánnak.
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Mind az időponttal, mind a válaszokkal lett gondja Bagossy Károlynak. A többség
például csak 1895 januárjában tárgyalta meg az ügyet, jó esetben rábólintva saját
besorolási helyére. Idézet a tiszapüspökiek vonatkozó határozatából:

,,A képviselő testület hálával fogadja a törvényhatósági bizottság ... végzését ...
(mely) ... módot nyújt a vármegye áldozatkészségével a közegészségügyre annyira
veszedelmes ezen állapoton artézi kutak létesítése által segíteni"

„Elvileg" persze a többiek is örültek, de az egyes településekre váró feladatok és
költségek miatt a valóságban sokan húzódoztak egy kút elkészítésétől. A legtöbb vitát
kiváltó kérdések tisztázása céljából az alispán tanácskozásra hívta össze az érintett
települések jegyzőit, akik 1896. augusztus 9-én meg is jelentek a vármegyeháza
nagytermében. Bíró Mátyás vármegyei jegyző, az ügy felelős előadója először is
elmondta, hogy a belügyminiszter úr jóváhagyta az egyes községek hozzájárulási arányát
a kutak előállítási költségeihez, azt azonban nem, hogy a szükséges 60.000 forint a
vármegye betegápolási alapja terhére legyen kifizetve. A mostani tárgyalás célja tehát
annak eldöntése, miből fedezhető az említett 60.000 forint.

A jegyzők egy része ezt hallva azonnal külön utakra lépett: Jászjákóhalma csak
fúróberendezést kér, pénze van, engedjék tehát őt kiszállni ebből az egészből; Tiszasason
most is jó víz van az ásott kutakban, nincs is szükségük a fúrásra; Nagykörűn ragasz-
kodnak a kormány által nyújtott kamatmentes hitelhez; Abádszalók sokallja a 60%-os
hozzájárulást, 30—40%-ot akar; Tiszaburán pedig a képviselők egyszerű földművelő
emberek, akiket az artézi kút előnyeiről meggyőzni nem igen sikerül, tehát a költségeket
sem szavazzák meg stb...

Kovács Lajos főmérnök ezek után alig tudta lecsitítani a kedélyeket:

— Uraim! Most az a fontos, hogy kimondjuk: a kutak létesítését feltétlenül
szükségesnek tartjuk, mert netán egy nagyobb kolera esetén felsőbb helyről el is
rendelhető a készítésük. Már csak azért is javasolom a nagytömegű fúrást, mert ilyenkor
ha — különösen a vármegye rendelése estén — sok csőre, anyagra van igény, 50%-os
költségcsökkentést is elérhetünk. Mindettől függetlenül támogatom azt az eszmét, hogy
kérjünk a belügyminiszter úrtól 20 évi törlesztésre kamatmentes kölcsönt. Egyébiránt
mindenkit megnyugtatok, nem a drága, veresfenyő csövekkel bélelt kutakat várjuk el a
jelenlevőktől, ezek nélkül is mindenhol a legnagyobb vízhozamra fogunk törekedni.

Bíró Mátyás — maga is jegyző lévén — osztozott a kisebb települések aggo-
dalmában, és intézkedést ígért a fúrógépek beszerzésével kapcsolatban. Ez ellen nem
támaszthat nehézséget a törvényhatósági bizottság sem, hiszen e célra szavazta meg a
60.000 forintot. Ami pedig a létesítendő kutak felesleges vizének elvezetését illeti, intéz-
kedni fognak a kultúrmérnöki hivatalnál a tervek elkészítése ügyében. Az ügyintézés
gyorsaságát dokumentálandóan a belügyminiszteri válasz 1897. augusztus 27-én érkezett
meg: „Nem tudok az önök részére 75.000 forint kamatmentes kölcsönt biztosítani."

A törvényhatósági bizottság már előbb értesülhetett erről a hírről, mert még júniusban
olyan határozatot hozott, hogy az érintett bírókat és jegyzőket hívják meg egy újabb
tanácskozásra a vármegyeházára. Az 1897. szeptember 16-i tárgyalást ismét Bíró Mátyás
nyitotta meg, majd átadta a szót dr. Lénk Gusztáv vármegyei főorvosnak:

,,— Mindannyian tudjuk, hogy ma éppen olyan mérvben van szükség arra, hogy az
egyes községek jó vizű kutakkal láttassanak el, mint, amikor a fúrás eszméje megindult.
A magam részéről egyedül az artézi kutak létesítését tartom célravezetőnek, mert attól
eltekintve, hogy a fúrott kutak vizének egészséges voltához sok szó nem fér, ezen fúrott
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kutak könnyen beiszaposodnak, és feladatuknak hosszabb-rövidebb ideig egyáltalán nem
felelnek meg. Kérem mondják el Önök is a véleményüket ez ügyben."

Orvoskollégája, dr. Ledig Lajos pártolta az elhangzottakat és a fúrógépek vármegye
által való beszerzését azzal, hogy e gépeket azoknak a községeknek kell odaadni, akik
valóban fúrni akarnak, jó példát mutatva ezzel a többieknek.

Az ezt követő vitában eleinte a már ismert ellenérvek hangzottak el: Tiszaszentimrén
elegendő és jó vizet adnak az ásott kutak, és bár a hozzászóló Uszkay Bálint maga
szeretné a fúrást elvégeztetni, a többség nem állna mellé, félve a költségektől; Chiovini
Ferenc a települések nagyfokú megterhelésére hivatkozva beérte volna egyszerű fúrt
kutakkal is; Chikán Béla Tiszaburáról pedig azzal a meglepő ötlettel állt elő, hogy
mondják ki az egybegyűltek annak jogosságát, hogy ha valamelyik községben a fúrás
nem sikerülne, a költségeket elosztják a többiek között, egyenlő arányban. Ez esetben
ők is artézi kutat fúratnának, amúgy beérnék egyszerű fúrt — Northon — kutakkal is...
Ezen a ponton emelkedett szólásra Kuncze Imre, aki néhány évvel ezelőtt
Törökszentmiklóson sikeres artézi kutat fúratott Zsigmondy Bélával, tehát a jelenlévők
közül egyedül rendelkezett fúrási tapasztalatokkal:

„—Uraim! Ismerve a kétfajta küttipus különbségét, én is egyedül az artézi kút
létesítését látom célszerűnek. Jó gondolatnak tartom a fúrógépek beszereztetését, és az
ingyenes kölcsön adását is.

Javasolom ugyanakkor, hogy hirdessenek az érdekeltek pályázatot I—2 vagy több
kútra, mert így megismerhetnék a feltételeket. A kötendő szerződésekbe viszont
múlhatatlanul bele kell venni azt, hogy a kút sikertelensége esetén a községet kártérítési
kötelezettség nem terheli. És ne csak a vármegye által beszerzendő fúrógépekben
gondolkodjunk, nyittassék meg a verseny az ilyen géppel rendelkező vállalkozók előtt
is, annál is inkább, mert megtörténhet, hogy a törvényhatóság a fúrógépek beszerzését
megtagadja. Meg aztán ki tartaná karban ezeket a gépeket, és ki fizetné a javítást... "

„— Kuncze jegyző úr eszméje igen szép, de még azt sem tudjuk, hogy a törvény-
hatóság valóban hajlandó lesz-e a gépbeszerzésre" — szólt közbe Baggosy alispán,
hozzátéve, hogy „tudni kellene végre, hány község hajlandó artézi kutat fúratni, mert
ha többen, olcsóbban is lehetne vállalkozót kapni".

Végül az értekezlet résztvevői a jó egy évvel ezelőtti határozatukhoz hasonlóban
maradtak, újdonságnak csak a felkérés számított, melyet a törvényhatóságnak címeztek:
hirdessen árlejtést, kérjen be ajánlatokat, hogy a községek megismerhessék a kútfúrás
legbiztosabb módját, és a költségeket.

Október közepére már meg is volt a várt döntés: a törvényhatóság ismét kiküldte a
Bagossy-féle bizottságot, hogy az újabban felvetődött kérdésekre választ keressen. Most
már nem tudták nélkülözni egy valódi fúrási, illetve földtani szakértő jelenlétét sem:
az előbbinek a m. kir. megyei építészeti hivatal vezetése a dévaványai Rabatin István
gépkezelőt javasolta, mint igen értelmes és megbízható embert, a geológiai problémák
bemutatására pedig ki mást is küldhetett volna Szolnokra a belügyminiszter, mint
Halaváts Gyulát.

A nevezetes ülésre 1898. május 14-én került sor a vármegyeháza bal oldali kister-
mében. Bevezetőként Baggossy alispán-elnök ismertette a jelenlevőkkel az elmúlt évek
tárgyalásainak eredményeit, majd felkérte az egyetlen megjelent szakértőt, Halaváts
Gyulát (Rabatin Istvánt végül nem hívták meg), hogy vázolja fel a résztvevőknek az
artézi kutak készítésének módozatait először általánosságban, majd a vármegyére
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kiterjesztve. Az előadásból minden jelenlevő megkapta azt az információt, amit hallani
akart: a sekélyfurások hívei bárhol fúrathatnak egészséges vizű 60—70 m-es kutat („csak
a környékét védjék meg a posványosodástól"), aki viszont ragaszkodik az artézi kúthoz,
a megye déli részén 100—200 m-es, az északin pedig 300—500 m-es fúrással
számolhat.

„—Tapasztalataim alapján a kisebb településeknek nem javallom az alsóbb fekvésű,
bővizű artézi kutak létesítését, mert a felszökő víz nagy része nem használtatik fel, és
a felérkező víznek a raktározása is gondot okoz. Itt tehát csak az első felszökő rétegig
való fúrást szabadna engedélyezni. További lényeges dolognak tartom, hogy az artézi
kutak fúrását szakemberek végezzék, vagy legalább a felügyeletet szakemberre bízzák.
Olcsó és vékony csövezetű artézi kutak építését sem ajánlom, mert ilyeneket többnyire
ipari képzettségű emberek készítenek találomra. A csöveik kis méretűek, nem tartósak,
5—6 év alatt rostaszerűvé lyukadnak, ezért a kút megtagadja a szolgálatot. Szakszerűen
tehát bővebb csövek használandók, és veresfenyővel kibélelendők, mert az ilyen artézi
kút szinte örök használatú, lévén, hogy a veresfenyő cső nem rohad el, hanem megkövül.

Ne felejtkezzenek meg arról sem, hogy ebben a vármegyében kőréteg nincs, ezért
azon laikus védekezés, hogy a fúrás azért nem folytatható, mert kőrétegre bukkantak,
ki van zárva. A valóban meglevő kavicsos és gumós rétegek csak nehezítik, de nem
teszik lehetetlenné a fúrást.

Kút tehát mindenhol készíthető önöknél, de felesleges mennyiségben mégse létesítsék
őket mert ez a víztartó medencék kimerülését eredményezné.

Az artézi víz minden esetben feltétlenül egészséges, de a fehér színűek jobbak, mint
a sárgásak, mert ezeknél a sárgás színt nagyobb mennyiségű faanyag elrothadása
folytán előálló un. humin savak okozzák, persze azért az ilyen víz is gond nélkül
fogyasztható. Végezetül azt javasolom, hogy a fúrások technikai részével kapcsolatosan
Farkas Kálmán közegészségügyi mérnök tanácsait fogadják meg, ebben ő a
legilletékesebb. "

Az előadást követően Bíró Mátyás vármegyei jegyző szólalt fel, sürgetve, hogy a
vármegye legalább egy fúrógépet és felszerelést szerezzen be, a községeknek pedig
kötelező legyen a megyén keresztül intézni fúrási ügyeiket. A tanácsülés dr. Benkó
Albert vármegyei főjegyző és Kovách Lajos műszaki tanácsos nagyjából egybecsengő
véleményével ért véget: ne vegyen a megye saját fúróberendezést, mert így kudarc
esetén az egész kár a községeket terhelné, vállalatba adáskor viszont nem.

A kútügyi bizottság következő ülésére 1899. január 26-án került sor, amikoris Bíró
Mátyás tájékoztatta a megjelenteket az előzményekről, majd átadta a szót Zárka Elemér
közegészségügyi mérnöknek, aki így összegezte tapasztalatait:

„— Nem sok előnye van annak, ha az állam fúratja az artézi kutakat, miután a fúrás
vezetéséhez megbízható embert kapni nehéz. Öt évi gyakorlat azt igazolja, hogy az állam
által létesített kutaknál napi másfél méter az előrehaladás sebessége, mert csak ilyen
körülmények között biztos, hogy a víztartó medence mindenkor feltaláltatik, illetve
észrevetetik.

Nézetem szerint az artézi kutak létesítése mégis vállalkozók útján a legcélszerűbb,
mert az ő nagy számuk miatt nagy a konkurencia is. Szükségesnek látom azonban a
szerződésükbe belevenni azt, hogy ahol csak homokréteget találnak, legalább 12—24
órára álljanak le a fúrással, mert a legtöbb esetben a víztartó medencék homokos réteg
után következnek, és a nagy nyomás folytán bizonyos idő alatt a homokréteget a felszálló
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víz áttöri, és így előáll az artézi kút. Ha azonban a homokos réteg figyelmen kívül
hagyásával a fúrást gyorsabban eszközlik, a víztartó medence könnyen átfúródik, és
bizonytalan, találnak-e újabbat. A munkálatokhoz 2—3 lóerős motor szükséges — csak
az öblítőszivattyút kell meghajtania — a kb. 24 m magas fúrótornyot viszont a helyszínen
a legolcsóbb összeállítani. Ami a költségeket illeti: állami pénzre ne számítsanak,
legfeljebb az állami fúróberendezést igényelhetik meg egy-két alkalommal, de ez esetben
is — ha a fúrás nem sikerülne — az anyagköltség a megrendelő települést terheli.

Sok vállalkozót ajánlhatnék a figyelmükbe, leginkább Zsigmondy Bélát, ha nem 40
forintért fúrna méterenként, a többiek 12—15 forintjához képest. Igaz, már a szegedi
öblögetősök is képesek 50 cm-es csövet beépíteni...

Elengedhetetlen az is, hogy az artézi kút vállalatba adása előtt a község
szakvéleményt kérjen a földtani intézettől és az egészségügyi mérnöki osztálytól."

A jelenlevők végülis ebben maradtak, egy március 2-i levélből viszont az derül ki,
hogy a bizottság — belátva a támogatni kívánt községek zömének érdektelenségét —
rövidesen végleg beszüntette a tevékenységét: „az akció a vármegye egészségügyi
viszonyainak javítását célozta, de anyagi eszközök hiányában azokat a tárgyalásokat,
melyek a megye több községében artézi kút létesítése iránt intézkedett volna,
beszünteti."

1899. június 7-én még közzétették a többéves ülésezés során leszűrt tapasztalatokat
azzal, hogy a javaslatokat az összes helyhatóságnak tanulmányoznia és alkalmaznia kell,
kútfúrási határozat hozása estén:

Geológiai utasítások.

a) A kútmunkálat vállalatba adása előtt a kir. földtani intézet s a közegészségi hivatal
véleménye kikérendő. E két hivatal tájékoztatást nyújt arra is, hogy a kérdéses helyen
megközelítőleg minő mélységben lesz artézi víz található. E tájékoztatás míg egyfelől
megközelítő támpontot nyújt a várható költségekre, fontos azért is, mert megállapítja a
csőkaliber átmérőjét, mellyel a fúrást kezdeni kell.

b) Szakemberrel kell a fúrást végeztetni. Fontos dolog az átfúrt rétegek megfigyelése,
s homok rétegekben való munkánál a fúrásnak 24—48 óráig való szünetelése. Ezek
ugyanis a víztartó rétegek, bevárandó tehát, hogy az átfúrt homok szolgáltat-e, s ha
igen milyen mennyiségű vizet.

c) Számot kell vetni a község ivóvíz szükségletével. Kisebb községeknek 24 órai
vízszükséglete 70—80.000 liter vízzel fedezve van, mely mennyiség gyakran már az
első felszökő vizet tartalmazó rétegből kikerül. Ily községekben tehát a mélyebb forrás
nem indokolt.

d) Nagyobb községek, melyek a költségeket bírják, mindenesetre a nagyobb kaliberű,
vörös fenyővel bélelhető Zsigmondi-féle kutak mellett foglaljanak állást, mert ezeket
az eldugulás veszélye nem fenyegeti, s a vörös fenyő bélés örökösnek tekinthető.

e) Felesleges módon artézi kutak ne létesíttessenek, mert ez a víztartó medencze
kimerülését eredményezhetné.
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Mily eljárással létesítsünk artézi kutakat?

A ma már a kútfúrás terén is kifejlett verseny mellett nem marad más választás hátra,
mint az artézi kutakat vállalat útján létesíteni.

Figyelemre méltatandók azonban a következő szempontok:
a) A vállalat nyilvános árlejtésen adható ki, de szakképzetségnek, s az anyagi és

erkölcsi megbízhatóságnak feltétlenül előny biztosíttassék. Tájékoztatást ad e tekintetben
esetről esetre az országos közegészségügyi hivatal s az építészeti hivatal.

b) A vállalkozó hitele rendszerint drága. Vállalkozó tehát, ha alább érintendő
kötelezettségének eleget tett, azonnal kifizetendő.

Vállalati feltételek.

a) Vállalkozó tartozik 24 óránként a talaj felszíne felett 1 méter magasságban mérve
meghatározott mennyiségű p u. 100.000 liter felszökő, szerves részektől ment, teljesen
tiszta és élvezhető artézi vizet meghatározott átalány összegért p. u. 5.000 forintért
szolgáltatni. Az átalány összegben a kút medencze és állvány költségein kívül az összes
anyagok, munka és fuvar költségei bent foglaltatnak.

b) Az átalány összeg a szerződési feltételek betartása esetén, a kútfúrás sikeres
befejezte után 4 hét múlva tartandó ideiglenes átvétel alapján fizettetik ki.

c) Ha a kút a szerződési feltételeknek megfelelőleg nem sikerül, a község semminemű
kártérítéssel nem tartozik, vállalkozó azonban csöveit kiszedheti, s összes anyagait
elszállíthatja.

d) A kút ideiglenes átvételétől számítva a kútfúrás vállalkozója egy évi jótállással
tartozik az iránt, hogy a kút el nem dugul, víz szolgáltatása nem csökken. Ha tisztítás
válik szükségessé, ezt a jótállás tartamán díjtalanul tartozik teljesíteni. E kötelezettség
biztosítékául az átalány összeg 10%-a visszatartatik. A jótállási idő elteltével következik
be a végleges átvétel, mely ha sikerrel jár, vállalkozó óvadéka kiadatik.

Az ismert kúttörténetek azt bizonyítják, hogy a községek bírói, jegyzői és képviselő
testületei megfogadták a vármegye intelmeit, betartották a fenti előírásokat.
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