
A lápi kúttól a csapvízig 
I.

Napjainkban a Föld népességének tíz százaléka nem jut tiszta ivóvízhez, ennek következtében állandóak a járványok, a fertőző betegségek és a korai halálozás. 
A higiénia és a biztonságos hozzáférés az ivóvízhez létfontosságú, de míg a fejlettebb országok lakóinak ez természetes, addig a veszélyeztetett országokban élő 
650 millió ember számára korántsem. Gyula városában, ha kinyitjuk a vízcsapot, jó minőségű ivóvízhez jutunk, de az egészséges ivóvíz hiánya és a szennyezett 
víz okozta járványok a múltban városunk lakóit is sújtották.

Készítette: a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Összeállította: dr. Vasas Ferencné. Forrás: MNL Békés megyei Levéltára, Magyar Néprajzi Lexikon, Scherer Ferenc: Gyula Város Története

ÁSOTT KUTAK

A középkorban az Alföldön, a vízfolyásoktól távolabbi területeken az ivóvizet ásott kutakból nyerték. A kutak mélysége a talajvízszinttől függött. A kútépítés technikája 
általában igen változatos volt, amit elsősorban a rendelkezésre álló építőanyag határozott meg. Voltak például bélelt - vesszőfonatos, ácsolt faszerkezetes, fatönk-
ből kivájt, hordókból épített, téglával, vagy kővel falazott -, és egyszerű béleletlen kutak is. A településeken általában volt egy kút, legtöbbször a falu közepén, mely 
közkútként funkcionált.
A XIX. század utolsó harmadában az ivóvízellátás tekintetében Magyarországon a legelhanyagoltabb területnek az Alföld vidéke számított. Míg a domb- és hegyvi-
déki településeken élőket a környező források és kutak látták el vízzel, addig a Tisza-völgyében élők a rossz minőségű vizet adó ásott kútjaikkal ki voltak szolgáltatva 
a különböző betegségeknek és járványoknak.

VERT (NORTON) KÚT lényege, hogy egy hosszú, lyukakkal ellátott 
(perforált), hegyes vascsövet a talajvíz szintjébe levernek, a lyukakon 
át telítődik vízzel, amely közvetlenül kitermelhető. Hátránya, hogy víz-
hozama kicsi. Az ilyen kút vize csak akkor megfelelő, ha a talajvíz nem 
szennyeződik.
CSŐ KÚT A fúrt kutak közül a 30 méternél kisebb mélységű kutakat 
külön elnevezéssel, cső kutaknak hívják.

GÉMESKÚT A LEGELŐN KEREKESKÚT

GÉMESKÚT A TANYAUDVARON

A VÍZHORDÁS a folyók menti településeken a vízellátás 
legegyszerűbb módja volt.

LÁPI KÚT

Az átfogó vízszabályozások 
előtti korokban a nagy kiterjedé-
sű mocsarak és lápok világában 
élő ember gyakran használta a 
„lápi kutat”, amely gyakorlatilag 
egy hosszában, az utolsó bütyö-
kig átfúrt nádvesszőből állt. Az 
épen maradt bütyök felett apró 
lyukakat vágtak, vagy keskeny 
nyílást hasítottak, hogy valamifé-
le szűréssel juthassanak vízhez. 
Az így elkészített nádvesszővel 
a lápi szövedéket átdöfve, a láp 
alatti vizet lehetett megszívni.

A GYULAI VÁR KÚTJA

MI A KÜLÖNBSÉG A TALAJVÍZ ÉS A RÉTEGVÍZ KÖZÖTT?
A talajvíz az első vízzáró réteg fölött található, a rétegvíz pedig a lejjebb lévő vízzáró ré-
tegek között.
- Talajvíz akkor keletkezik, amikor a csapadék vagy egyéb felszíni víz beszivárog a talajba. 
- A rétegvíz a kőzetek pórusaiban helyezkedik el két vízzáró réteg között, az első vízadó 
rétegtől legalább egy vízzáró réteg választja el.

VERT ÉS CSŐ KUTAK


