
SZIGLIGET KÖZSÉG HIDROGEOLÓGIAI VISZONYAI.

Irta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

Szigliget zalamegyei község a szigligeti várhegy elég meredek dél
nyugati oldalán terül el a pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja 
fölött s meglehetősen szenved a vízhiány miatt. Mivel a községnek jó 
ivóvízzel való ellátása indokolt és elsőrendű közérdek, a m. kir. iparügyi 
minisztérium rendeletére megvizsgáltam azokat a lehetőségeket, amelyek 
szerint a vízellátás kérdése megoldható lenne.

A m. kir. iparügyi minisztérium elgondolása szerint legcélszerűbb 
lenne néhány közkutat létesíteni, amelyeknek táplálása a hegyoldal meg
felelő helyén létesítendő szolgálati medencéből történnék. A létesítendő 
vízmű részére szükséges vizet a község mélyebben fekvő, szennyeződés
nek ki nem tett részén létesítendő ásott, vagy fúrt kútból kellene forrás
víz hiányában megszerezni, amelyből szivattyú emelné fel a vizet a 
szolgálati medencébe. Ezeket az irányelveket szem előtt tartva, megvizs
gáltam:

1. Azt, hogy a község alsóbb részében ásott kút, vagy kutak útján 
lehetne-e megfelelő minőségű és mennyiségű vizet biztosítani?

2. Azt, hogy a község mellett lévő mélyebb fekvésű terüle
ten lehetne-e ásott kút útján vizet nyerni?

3. Azt, hogy fúrt kút, esetleg artézi kút útján lehetne-e vizet nyerni, 
amely a magas fekvésű szolgálatú medencébe nyomatva a község víz
ellátását szolgálná?

i. Hogy a község alsóbb részében létesítendő ásott kutak útján való 
vízellátás lehetőségeire vonatkozólag kellő tájékozódást nyerhessek, a 
földtani vizsgálatokkal kapcsolatosan megvizsgáltam a község különböző 
pontjain lévő kutak egyrészét, számszerint nyolcat. A megvizsgált kutak 
különböző magasságban fekszenek és különböző mélyek, tehát való
színű, hogy nemcsak egy, hanem több víztartórétegből -— nevezetesen 
pannóniai homokból —• nyerik a vizüket. Szabály azonban, ami terme-
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szctes is, hogy a hegyoldal magasabb részein mélyített kutak általában 
nagyobb mélységnek, mint a község alsóbb részében mélyítettek.

A  földtani viszonyokat röviden a következőkben vázolhatom:
A pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja, amelyen a község és 

környéke tulajdonképen elterül, sárga és szürke agyag és homok, vala
mint agyagos homokrétegek ismételt váltakozásából áll. A  pannóniai 
rétegcsoportot erupciós bazaltbreccsa és tufa töri át; a várhegy tetejét is 
a bazalttufa és breccsa alkotja, amely a pannóniai rétegek fölé telepszik.

A pannóniai emeletbeli homokrétegek némelyike vizet tartalmaz s 
ezekből nyerik a községbeli kutak a vizüket. A  község alsóbb részében 
nagyobb számban vannak kutak, míg a felsőbb részén, vagyis a hegyoldal 
magasabb részén, már alig találunk egy-két 30—40 m mélységű kutat.

A megvizsgált kutaknak megmértem mélységüket, vízoszlopuk 
magasságát s vizük hőmérsékletét. Ezenkívül megvizsgáltam azt, hogy 
a kutak vize ezüstnitráttal opalizál-e, esetleg megfehéredik-e, vagyis tar
talmaznak-e kloridokat; továbbá, hogy bariumkloriddal kezelve meg- 
zavaradonak-e, vagyis tartalmaznak-e szulfátokat. Ezáltal a vizek minő
ségéről nyertem nagyjából tájékoztatást.

A megvizsgált kutak a következők:
x. Szabó Pál 30. sz- háza mellett lévő kút, a község felső utcájában, 

a Nemestördemic felé kivezető országút mellett. Mélysége 37 m, vizének 
hőfoka i x .5 C°. Ezüstnitráttal kezelve opalizál, majd megfehéredik, 
tehát sok kloridot tartalmaz, bariumkloriddal kezelve, erősen zavaro
dik, tehát sok szulfátot tartalmaz.

2. A község délkeleti vége mellett, az Esterházy grófi uradalom 
szőlőjének pincéjében fakadó víz rétegforrásnak tekinthető; azonban 
csak időleges forrás, miután csak néha, csapadékos idő után, indul meg 
a víz, míg szárazabb időben elapad. Vize csekély mennyiségű. Ezüst- 
nitráttal kezelve opalizál és fehéredik, bariumkloriddal zavarodik, tehát 
kloridokat és szulfátokat elég bőven tartalmaz.

3. A Günz Jenő udvarán, a község középső részén lévő kút kb. 16 m 
mély, vizének hőfoka 12 C°. Ezüstnitráttal kezelve opalizál és tejfehérré 
válik, tehát sok kloridot tartalmaz. Bariumkloriddal kezelve erősen 
zavarodik, tehát sok szulfátot is tartalmaz. Édeskés-kesernyés ízű, ivásra 
nem alkalmas.

4. A  község középső részén, Tóh László 14. számú házának udvarán 
lévő új kút mélysége 13.32 m, vízoszlopa 2.29 m. Vizének hőfoka 12.5 
C°. Ezüstnitráttal kezelve opalizál, majd tejfehér színűvé válik, barium
kloriddal kezelve erősen zavarodik, tehát szulfátok nagy mennyiségben 
vannak benne. A  víz édes-kesernyés, ihatatlan.



SZIGLIGET 1435

j. A község középső részén, Turbék János udvarán lévő kút kb. 
13 m mély. Vizének hőfoka 1 1 .5 C°, ezüstnitráttal kezelve gyorsan tej
fehér színű lesz, fehér csapadékkal. Bariumkloriddal kezelve erősen 
zavarodik. Tehát sok kloridot és szulfátot tartalmaz. Ivásra nem 
alkalmas.

6. A község alsó részén, Szabó István kertjében lévő kút kb. 7 m 
mély. Vizének hőfoka r i . j  C°, ezüstnitráttal kezelve közepesen meg- 
fehéredett, bariumkloriddal kezelve közepesen zavarodott, tehát még 
elég sok kloridot és szulfátot tartalmaz.

7. A  község alatt, délre lévő kis völgy fenekén lévő Turbék-íéle 
locsoló kút mélysége 3 m, vizének hőfoka 12 C°, ezüstnitráttal kezelve 
gyenge közepesen opalizál és fehéredik, bariumkloriddal kezelve köze
pesen zavarodik, tehát kevesebb kloridot és szulfátot tartalmaz.

8. A  községből délre kivezető dülőút mellett a völgy fenekén lévő 
községi gémes közkút mélysége 6.45 m, vízoszlopa 3.30 m, vizének hő
foka 1 1 .2 C°, ezüstnitráttal kezelve erősen fehéredik, báriumkloriddal 
kezelve elég erősen zavarodik, tehát kloridokat és szulfátokat közepes 
mennyiségben tartalmaz.

9. Az Esterházy grófi major udvarán lévő gémeskút, amely szintén 
az előbb említett völgy fenekén fekszik, kb. 5 m mély. Vizének hőfoka 
12 C°, ezüstnitráttal kezelve opalizál és közepesen megfehéredik, barium
kloriddal kezelve opalizál és közepesen megfehéredik, bariumkloriddal 
kezelve eléggé erősen zavarodik, tehát kloridokat és szulfátokat közepes 
mennyiségben tartalmaz.

A felsorolt vizek aránylag sok kloridot tartalmaznak. Feltűnő 
sokat a 3, 4 és 5 számúak, a többiek kevesebbet. Az összes vizek ezen
kívül szulfátokat is tartalmaznak, többnyire nagyobb mennyiségben. 
A  kloridok és szulfátok jelenléte a vizeket gyakran édeskéssé, vagyr 
kesernyéssé teszi, aminek következtében emberi élvezetre kevésbbé, vagy 
nem is alkalmasak, bár az egészségre nem ártalmasok.

A fentiekből tehát az következik, hogy a község szorosan vett 
területén az összes kútvizek kloridokat és szulfátokat tartalmaznak, 
néha feltűnő nagy mennyiségben, úgyhogy azok jó vizeknek nem mond
hatók, bár az egészségre nem ártalmasok. Behatóbb vizsgálat hijján nem 
tudjuk, hogy nitrit és ammónia van-e bennük; valószínű azonban, hogy 
nincs, miután a kutak nagyobb mélysége miatt a külszínről származó 
fertőzés kevésbbé lehetséges.

Kétségtelennek kell tehát tartanunk, hogy a község területén esetleg 
mélyítendő új kutak is hasonló vizet fakasztanának, amelyben kloridok 
és szulfátok bőven lennének, tehát kifogástalan jó vizekre a község felső
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és középső részén nem számíthatunk. A község felső részén 40— 50 mé
teres, alsó részén 1 3—20 méteres mélységekkel kell számolnunk.

Nem javasolható tehát az, hogy a község középső, vagy felső terü
letén mélyítendő ásott kút segélyével kíséreljük meg a község vízellátá
sát olymódon, hogy a kút vize egy magasan fekvő vízszolgáltató meden
cébe nyomassák s a víz onnét osztassák el a község egyes részeibe, mert 
az előadottak alapján a kút vize nem lenne megfelelő minőségű és a 
szükséges vízmennyiséget sem tudná egy kút biztosítani, miután a víz
tartó rétegek vízszolgáltató képessége sem lehet nagy.

2. A községtől délre lévő völgy vizének ásott kút útján való
felhasználása.

A község vízellátásának más módja volna, ha a község alsó, dék 
része alatt lévő völgyületben felhalmozódott vizet használnék fel a ter
vezett víztartó medence táplálására. Ebben a völgyben a 7, 8 és 9 számú 
kutak vannak; közöttük a legfontosabb 8. számú közkút, ahonnét a 
község legnagyobb része állandóan hordja a vizet.

Ennek a vízszolgáltató területnek előnyei a következők:
A víz minősége sokkal jobb, mint a községben mélyített kutak vize. 

A víz már kis, 3 — 10 m mélységben elérhető. A  víz mennyisége bőnek 
látszik. Utóbbira vonatkozólag megjegyezhetjük, hogy a lakosok szerint 
a községtől délre vezető dülőút mellett lévő 8. számú közkút állandóan 
bőven tartalmazza a vizet s csak kivételesen száraz nyarakon, mint pl. 
1935-ben és igen erős igénybevételek után mutatott jelentékenyebb apa
dást. A völgyület alsó részén lévő, csekély mélységű kutakon láthatjuk, 
hogy a víz a völgyben elég bőven van jelen és magas szintű. A völgyü- 
íet felsőbb részében kézifúrást mélyítettem le, amely már csak 10 m 
mélységben érte el a víz szintjét .

A 8. számú közkút út mellett van, tehát állandóan használják; 
egyébként is a község alsó részének vízellátását szolgálja, a víztároló
medence állandó táplálására tehát ennek következtében fel nem hasz
nálható. Ellenben az ettől a kúttól kelet felé eső községi szántóföldek és 
kertek területén lehetséges volna egy nagyobb átmérőjű gyüjtőkút létesí
tése, amelyből a vizet fel lehetne nyomatni csővezeték útján ä község 
legfelső részén elhelyezendő szolgáltató medencébe, ahonnét azután a 
község egyes részeibe vezetendő hálózat által úgynevezett közkutak, 
illetve vízcsapok volnának létesíthetők. Az ilyen módon nyerhető víz 
— mint említettem — arcirylag elég jó minőségű lenne; kloridok es 
szulfátok mindenesetre lesznek benne, de ezek a víz minőségét tíem



rontják meg észrevehetőleg, úgyhogy a vízellátás céljaira felhasználható 
lenne. Az itt nyerhető víz kétségkívül 'fertőzéísmentesnek ^tekinthető. 
A víz mennyisége tekintetében azt vélem, hogy egy nagyobb átmérőjű 
gyűjtőkéit elegendő lenne. Ez a jelenlegi 8. sz. közkúttól K-re, a völgyön 
felfelé, a községi területen kb. 6— io méterré lenne lemélyítendő.

3. A község vízellátásának megoldása fúrt kút útján.

A  község vízellátását leggyökeresebben és legjobban fúrt kút mélyí
tése útján oldhatnék meg. Erre vonatkozólag az Esterházy grófi ura
dalom kertészetének gépházában létesített fúrás tájékoztat. Ez a fúrt kút 
55 m mély és 10 méteres vízgyűjtő kútakna fenekén mélyül le. A  kút 
szivattyúzás alkalmával percenkint 160 1 vizet szolgáltat. Naponta két 
40 hektoliteres víztartályt töltenek meg, amelyek ellátják1 az Ester
házy grófi kastély vízszükségletét. A kút teljes vízszolgáltató képességét 
eddig még nem állapították meg. Hogy a fúrólyukban nyugalmi álla
potban milyen magasan áll a víz színe, nem tudjuk, mivel ez ma nem 
mérhető meg. A  fúrólyuk vize tiszta, átlátszó, íztelen, színtelen és szag
talan. Ezüstnitráttal kezelve csak igen gyengén opalizál, tehát klorid 
jóformán nincs benne. Báriumkloriddal kezelve gyengén zavarodik, 
tehát kevés szulfátot tartalmaz. A  fúrás kb. 1 13  m t. sz. f. magasság
ban kezdődött.

Hasonló fúrt kutat a község területén egyebütt is létesíthetünk, 
amelynek mélysége körülbelül ugyanolyan volna és vizének minősége is 
megegyeznék az Esterházy grófi fúrt kút vizének minőségével, szóval 
kifogástalan lenne. Az esetleg tervezendő fúrt kút a meglévő Esterházy 
grófi fúrt kúttól kb. 300—400 m-re — tehát a vízjogi törvény által elő
írt 100 méteres minimális távolságnál nagyobb távolságra — volna le
mélyíthető; és pedig vagy a meglévő fúrástól DK-re, kb. 300 m-re, a 
községtől délre levő völgymélyedés jobb oldalán, vagy pedig a meglévő 
fúrt kúttól északra, kb. 400 m-re, a kastélypark kerítésétől kb. 50 m-re, 
északra, a domb lejtőjén. Mindkét helyen kb. egyforma tengerszín feletti 
magasságban (1x5— 120 m) volna a fúrás kezdhető s körülbelül egyforma 
esélyük lenne arra, hogy a meglévő fúrt kút által feltárt víztartalmú 
réteget elérjék. Miután a területet kisebb vetődések átjárják, nem lehet 
előre megmondani, hogy melyik részen volna hamarább megtalálható 
az említett vízvezető réteg. Valószínű azonban, hogy 50— 60 m mély
ségben elérhető lenne. Ennek a rétegnek a vízbősége elég nagynak Ígér
kezik, úgyhogy a község felső részében létesítendő víztárolómedenoe víz
ellátása egy fúrás útján valószínűleg biztosítható volna.

s'z i g ü O e t  1437



1438 SCHRÉTER

A fúrást a biztonság kedvéért mégis 60 m-nél nagyobb mélységűre 
ajánlatos tervezni, miután a vetődések miatt nem tudjuk pontosan, hogy 
milyen mélységben találhatjuk meg ezt a felső vízvezető réteget.

De mivel arra is számíthatunk, hogy a tárgyalt felső víztartó réteg 
alatt még más víztartó rétegek is jelen lehetnek, amelyek szintén jó és 
esetleg bővebb vizet szolgáltathatnak, ajánlatosnak tartom, hogy a kút
fúrást kb. 200 m mélységűre tervezzék. Figyelemre kell azonban azt a 
körülményt méltatnunk, hogy sem a felső, sem az esetleg jelenlévő alsó 
víztartó rétegből a felszín fölé felszökő ártézi vizet nem remélhetünk. 

Bármely megoldást is választanák az illetékes tényezők a község 
vízellátásának megoldásánál, a feltárandó vizet a tényleges felhasználás 
előtt vegyileg és bakteriológiailag meg kell vizsgáltatni.
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SZIGLIGET KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI TÉRKÉPVÁZLATA. 
GEOLOGISCHE SKIZZE DER UMGEBUNG VON SZIGLIGET.

j e l m a g y a r á z a t :  — Z e i c h e n e r k l ä r u n g :

1. Mocsáros árterület. Holocén. 
Sumpfiges Alluvialgcbiet. Holozän.

2. Lösz, alatta a panncníai rétegek. 
Löss, u tér ihm pannonísche Schichten.

3. Homok, agyag, agyagos homok. 
Pannóniái (pontusi) emelet.
Sand, Ton, toniger Sand. Pannontsck -- 
pontische Stufe.

4. Bazalttufa és breccsa.
Basalttuf und Breccíe.

5. Megvizsgált kutak.
Untersuchte Brunnen.

6. Meglévő fúrt kút.
Vorhandener gebohrter Brunnen.

7. I. elsősorban. II. másodsorban ajánl* 
ható fúráspont.
I. und II. In erster und ín zweiter Reihe 
empfehlenswerte Bohrpunkte.

S. Vízgyűjtő ásott kút ajánlható helye. 
Geeignete Stelle für wasserspeichernde 
gegrabene Brunnen.




