
 1 

Kerbolt László 

 

A falu ivóvize
1 

 

 

A falu ivóvíz ellátása még mindig nem megfelelı, mert a lakosság ivóvizét felületes, fertızött 

vagy fertızésnek kitett kutakból nyeri. Hazánk 3356 községébıl csak 500-nak van legalább 

egy artézi vagy mélyfúrású kútja, a többi aknás kutakból, patakokból, folyókból vagy 

tavakból iszik (Melly-Zuckermann: „A magyar egészségügyi közigazgatás útmutatója”). Az 

állam az ivóvízrıl való gondoskodást a községekre bízza, a törvényhatóság kötelezheti is a 

községeket kutak létesítésére (1415/1911. BM. sz. rendelet). A folyókból és tavakból való 

közvetlen vízivás ma már jórészt megszőnt, az 1911. évben a Duna és Tisza-menti 

községekben fellépett kolera járvány megtanította a népet és a hatóságot az ilyen ivóvíz 

veszélyeire. A közkutak és vízvezetékek tisztán tartásáról és egészség-rendıri felügyeletérıl a 

hatóság gondoskodik. Az 1908. XXXVIII. tc. 10. §-a értelmében a községi (kör)-orvos 

tartozik felügyelni a kutakra, vízszolgáltató mővekre és forrásokra, éppen úgy az ivóvíz és a 

gyógy- és mesterséges szénsavas vizek tiszta és ártalmatlan voltának megırzésére. A közcélra 

szolgáló vizek vizsgálatával jelenleg az Országos Közegészségügyi Intézet és annak 

fiókállomásai foglalkoznak. Legrosszabbul ivóvízzel a Dunántúl van ellátva, amihez 

kedvezıtlen geológiai viszonyai is hozzájárulnak. A háborút követı években sok mélyfúrású 

és artézi kút létesült a Dunántúlon is állami segítséggel, de ez az egészséges folyamat is a 

pénzhiány miatt megállt. Ha majd elérhetjük azt, hogy minden ember csak jól védett, 

kifogástalan aknás vagy mélyfúrású, esetleg artézi kútnak a vizét ihatja, akkor a hasihagymáz 

végleg el fogja veszíteni járványos jellegét hazánkban. 

A jellegzetes falusi kút egy földbe ásott gödör, melyet deszkával, téglával, kıvel és 

újabban betongyőrőkkel raknak ki, nem egészségügyi szempontból, hanem csak azért, hogy a 

fala be ne dıljön. A környéke feltöltve nincsen, és a fölös víz visszafolyik a kútba, vagy annak 

környékén baromfiak és sertések fürdıjéül szolgáló pocsolyát képez. Közvetlen környékét az 

itatás céljából odahajtott állatok összetapossák, mert kövezve szomszédsága nincsen. Nem 

egyszer, – mert így kényelmesebb –, nyáron a kút mellett történik a nagymosás is. Hogy a 

gyerekek pajkosságból mindenféle szemetet, döglött állatokat dobnak be a kútba, az 

mindennapos dolog falun, nem egyszer szükségüket is a körül végzik el. Hogy a kútnak ilyen 

masszív fertızése mire vezethet, arra gyakorlatomból tudok példát felhozni. Az egyik 

gazdaságban, ahol addig hasi hagymáz megbetegedés nem fordult elı, az egyik – valószínőleg 

bacilusgazda –,munkás pajkosságból beledefekált az ivóvizet adó kútba. Két hét múlva hasi 

hagymáz járvány robbant ki 35 megbetegedéssel és három halálozással. A kút azonnali 

lezárása és a gazdaságban levı vízvezetéknek a cselédlakásokhoz való elvezetésére megszőnt 

a járvány. 

A kút mélysége változó, rendesen csak pár méter, a terület fekvése és a talajvíz állása 

szerint. A kis vagy célszerőtlenül beosztott telken sokszor nincsen betartva a kútnak a 
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trágyadombtól vagy a pöcegödörtıl elıírt tíz méteres távolsága. Tisztítani a kutakat nem igen 

szokták, a téglák és kövek közti résen jól megláthatók a becsurgás nyomai zöld és barna 

csíkok alakjában. Az újabb kutak fala már betongyőrőkbıl áll, de a győrők közti hézagmentes 

tömeszelést már nem tartják be, félvén, hogy kevés víz lesz a kútban. A régi rossz kutak 

helyett újakat építeni sem a magánosok, sem a községek nem tudnak. A vízkiemelı szerkezet 

gémes vagy kerekes, de nyitott; zárt szivattyúszerkezettel csak kevés kút van ellátva. Kint a 

határban és a gazdaságokban még nagy számmal találhatók az ú. n. beállós kutak, példáját 

adva az antihygiénikus kutaknak. Hogy az ilyen kutak vize nem egyszer coli bacilussal való 

fertızöttséget mutat a vizsgálatkor, azon nem is lehet csodálkozni. Hogy a jó ivóvíznek 

milyen befolyása van a hasi hagymáz leküzdésében, arra székhely községemet hozom fel 

példának. Községünk a Sárréten fekszik, ahol igen alacsony a talajvíz állása. Amíg nem volt a 

községben artézi kút, addig nem akadt ember a faluban, aki hasi hagymázon át ne ment volna. 

Egyik helybeli nagybirtokos 1904-ben a kastélya elıtti parkban artézi kutat fúratott és 

megengedte a község lakosságának a vízhordást. A jóíző víz megnyerte a község lakóinak 

tetszését, és a község 1907-ben a községháza elıtt állami segítséggel artézi kutat fúratott. Meg 

is volt rövidesen az eredmény, mert amíg 1908-ban 18, 1909-ben 16 hasi hagymáz fordult elı 

a község belterületén, ez a szám 1910-ben leszállt 6-ra, 1911-ben már egy eset sem fordult 

elı. A háború alatt volt néhány behurcolt hasi hagymáz eset, de utána megint évekig egy sem 

volt. Az utóbbi öt évben azonban mindig több, ha nem is járványszerő, de szórványos eset 

fordult elı. Ennek oka az lehet, hogy a házhely reform folytán a község területe a réginek 

négyszeresére nıtt meg, és a távollevı területekrıl már nem jönnek el a község központjában 

levı artézi kútra ivóvízért, újakat létesíteni pedig a gazdasági helyzet miatt nem tudunk. Amíg 

lehetséges nem lesz a községeknek kifogástalan ivóvízzel való ellátása, addig nekünk 

orvosoknak toldozó-foltozó munkát kell végeznünk. Reá kell bírni a kutak tulajdonosait, hogy 

legalább annyit valósítsanak meg a kútvíz hygienéjébıl, amit meglehet. A „jó ivóvíz” jelzéső 

zöld keresztes táblával ellátott kutak jó propagandát csinálnak az egészséges ivóvíz mellett. 

Az ilyen kutak tulajdonosai tartoznak évente kétszer a vizet vegyileg és bakteriológiailag 

megvizsgáltatni, a kutat és annak környékét jó állapotban tartani. Az Országos 

Közegészségügyi Intézet és Fiókállomásai a hatóságoknak és az orvosoknak rendelkezésére 

állanak és minden lehetıt megtesznek, hogy a falut jó ivóvízhez juttassák. 

 


