
Népi jogélet 

 

A kútbíró 

 

 

A Balaton-felvidék egyik természeti és építészeti szépségekben gazdag, 

hagyományait sokáig őrző tájegységében, a Káli-medencében az 1980-as 

években sok időt tölthettem. Azóta csak ritkán veszem arra az útirányt. Így 

történt pár héttel ezelőtt, mikor keresztülutaztunk rajta. Ahogy a medencét 

borító pára lassan felszállt, szemünk elé tárult a táj, minden szépségével, s 

apró részletével. Kővágóőrsön át, az Alszegi kút mellett elhaladva jutott 

eszembe az itteni utolsó kútbíróval, Szegletes Ferenccel folytatott 

beszélgetésem, és az ezen tisztséghez kapcsolódó valamennyi feladat. 

 

Bírák sora 

 

Ha a bíró kifejezést halljuk, az igazságszolgáltatást végző személy vagy a 

helység egykori első embere, elöljárója jut eszünkbe. Ám egykoron rajtuk kívül 

mások is megkapták ezt a megjelölést. A hagyományok által meghatározottan 

élő községek, városok szakigazgatásában egy-egy részfeladatért felelős 

tisztségviselőt, ilyen tevékenységre felügyelő személyt hívtak így. Előfordult az 

is, hogy nem a hivatalos szervezetbe tartozott ezen személyiség, hanem csak 

egy szűkebb – gyakran tulajdonosi – közösség választotta őt meg, jelölte ki 

maga közül. Jól körülhatárolt feladatot látott el, és erre figyelemmel kapta 

nevét: borbíró, erdőbíró, koldusbíró, korombíró, malombíró, pusztabíró, 

templombíró, vásárbíró, kútbíró. Az utóbbiról Takáts Sándor, a török idők 

kutatója is említést tett „A régi Magyarország jókedve” c. munkájában. 

Közelebbi helymegjelölés és évszám nélkül írta: „Régi írott emlékeinkben 

gyakran találkozunk a kutbírákkal is, akik a vándorló pásztornéptől az 

ugynevezett gémpénzt szedték, s őrködtek, nehogy a kút körül háborúság 

támadjon.” 
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A Káli-medence kútbíróinak tevékenysége mindezzel párhuzamba állítható. 

Népi jogélettel kapcsolatos gyűjtésem során a medence két településén, 

Kővágóőrsön és Köveskálon találtam meg a kisebb közösségek 

önigazgatásának jogintézményét, a kútbírót. Kialakulása, működése a számos 

család által közösen használt kútra vezethető vissza. 

 

A kútkönyv 

 

A kővágóőrsi Alszegi-kút példáján keresztül jól szemléltethető, hogy miért volt 

szükség egykoron a kút elöljárójára. Szegletes Ferenc (sz. 1913.) és Csőkör 

Lajosné Czár Mária (sz. 1932.) szóbeli tájékoztatásán kívül sokat segített, 

hogy az utolsó pillanatban sikerült az enyészettől megmenteni a kutbíró 

könyvét vagy röviden kútkönyvet – valójában füzetet –, mely a vízvételi helyre 

vonatkozóan fontos adatokkal szolgált. 

 

A – helyi tájnyelven – Aszegi-kut 1887-ben létesült, Inhof József funtusán 

(telkén) úgy, hogy az utca felől mások is használni tudják. Inhofon kívül az 

iratok szerint további nyolc személy lett az építés idején használatra jogosult. 

(Érdekes módon már az első jogosultak is – pontatlanul, félreérthetően – a 

kútörökös megjelöléssel szerepelnek a könyvben.) A jogosultak egyike, 

Csörnyei Gábor lett a kútbíró. Feladatát képezte a könyv vezetése. Itt 

rögzítették mindenekelőtt a jogosult személyekben bekövetkezett változást. 

1921-re az eredeti jogalanyok helyébe mind a kilenc esetben újak, - a változást 

most már elnevezésben is jól jelölő – kútörökösök léptek. Az írásból kiderül, 

hogy a kutjust, a kútjogot a korábbi tulajdonostól – annak házával együtt – 

megvenni vagy örökölni lehetett, de az átírásért némi pénzt is kellett fizetni a 

közösség kasszájába, amit szintén a kútbíró őrzött. Ezen túl eredeti módon, a 

közösségtől is lehetett venni jogot. 1920-ban kettő, a következő évben még 

egy személy vásárolt kútjogot 200, illetve 500 koronáért. 
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A vízhasználó személyeknek létezett egy további kategóriája is. Külön kis 

füzetben, illetve lapokon rögzítette a kútbíró – vagy ahogy az írás gyakrabban 

említi, a kútgondnok –, hogy 1909-től 1930-ig kik voltak a kutbérletesek és 

mennyi kutbért fizettek. Számuk 7 és 15 között mozgott, ami alatt családot kell 

érteni. Vezették az adósok névsorát is, ami arra utal, hogy akkor is voltak, akik 

tartoztak. 

A kútbíró feltüntette azt is, ha a kúttal kapcsolatban valamilyen beruházásra 

vagy javításra került sor. Természetesen az ő feladatát képezte, hogy ilyenkor 

tárgyaljon a mesterekkel, felügyelje munkájukat, kifizesse őket. Fedezetül a 

kútpénztárban őrzött készpénz szolgált. A gazdálkodást aztán évente 

egyszer, rendszerint valamelyik tavaszi napon a joggal rendelkezők gyűlés 

keretében ellenőrizték. A kútkönyv szerint 1894 és 1924 között a számadást 

rendszeresen megvizsgálták és helyben hagyták. Rögzítették ilyenkor a 

pénzmaradvány összegét is. 

A kiadások egy része visszatérően a kút tisztítására, a kutat keretező 

négyszögletes korlát, a káva és a vízkiemelést segítő csigák vásárlására, 

javíttatására ment el. A legnagyobb, egyben rendkívüli kiadást az jelentette, 

hogy a korábbi fa kávát 1919-ben betonra cserélték. Ennek árát (700 korona) 

növelte a Tapolcáról szállítás (360 korona) költsége. A korábbi 

pénzmaradvány, az esedékes bérleti és átírási díjak, a faanyag eladási ára 

nem is fedezték a beruházást. Így a joggal rendelkezőknek mintegy 1000 

koronát még össze kellett adniuk. Az adásvételek, a szállítás, a felállítás, a 

pénzbeszedés megszervezése és írásbeli rögzítése mind a kútbíróra várt, aki 

akkor történetesen Kovács Imre volt. 

 

Sokféle feladat 

 

A mindenkori kútbíró – mintegy tisztsége jeleként – őrizte a vasmacskát, ezt a 

horgony formájú eszközt, mellyel a kútba esett, kötélről leszakadt vödröt tudták 

kiemelni – sokszor egy-két órányi türelemjáték után. 
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A kút körül mindig történt valami rendkívüli, ami a kútbíró szokásos, visszatérő 

feladataihoz – pl. a bér beszedéséhez – társult. Hol elromlott a vödör, a káva 

vagy más, s javíttatni kellett; hol egy macska fulladt a vízbe, s így ki kellett a 

vizet merni, hol a gyerekek játszottak, rendetlenkedtek a kút körül, kikre rá 

kellett szólni, nehogy nagyobb baj keletkezzen; hol a kút melletti itatóvályúnál 

az állatok okoztak kárt. Ilyenkor is a kútbírótól várták az intézkedést. 

 

A kővágóőrsi Árpád-kútról, melyet egykor 23 család használt, Gelley Erzsébet 

(sz. 1902.) beszélt nekem. Itt nagybátyja, Lukács Imre volt a kútbíró hosszú 

ideig, 1936-ban bekövetkezett haláláig. Közel lakott a kúthoz – ez általában 

elvárás volt e tisztség viselőinél – így jól tudott ügyelni a használatra. Ha 

bárkinek gondja volt vagy valamely ügy intézkedést kívánt, hozzá fordultak. 

Szinte jelképes, hogy halála után a család a vasmacskát és ennek kötelét – a 

bevett szokás szerint – az új kútbírónak, Sövek Erazmusznak adta át. 

 

Kővágóőrsön – különösen a II. világháború előtt – egyidejűleg több kútbíró is 

ténykedett, mert a közös kutak jelentős részénél választottak bírót. Köveskálon 

viszont a bíró intézményével csak a Hajnal-kút kapcsán találkoztam. Ezt a 

település Alszeg nevű része csaknem teljes számban, több mint tíz család, 

használta. A 14 öl mély kút nevét onnét kapta, hogy nyáron hajnalban, négy 

óra körül kellett menni vizet húzni, mert utána már alig lehetett. Aki nem kelt 

elég korán, mehetett a távolabbi Városkútra. Az utolsó kútbíró Sebestyén 

Gábor (1880-1945) nem csak a rendre ügyelt, hanem nyaranta többször is ő 

maga ereszkedett le a kútba, hogy megtisztítsa az eret. Így aztán egy ideig 

jobban folyt a víz. A tisztségben más már nem követte, 1945 után már nem 

törődtek az emberek azzal, hogy ki és milyen jogon viszi a vizet. Általában is 

elmondható, hogy Köveskálon nem volt olyan szervezett a közös kúthasználat, 

mint Kővágóőrsön, s természetesen a kútbírók száma sem vethető össze. 
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A Káli-medence közös kútjai azonban nem csak a népi jogélet szempontjából 

figyelemreméltóak, hanem a közösség mindennapjaiban, ünnepeiben is 

szervező erővé váltak. Élet zajlott körülöttük, találkozási hellyé váltak. Ahogy a 

köveskáli Sebestyén Karolina (sz. 1912.) mondta: „nálunk minden itt 

bonyolódott le a kútnál”. A nagyobb gyerekek itt dajkálták a kicsiket, és itt 

találtak maguknak játszóteret. A fiataloknak esténként nagy élményt jelentett, 

hogy körülötte jöttek össze, udvaroltak, incselkedtek. Az asszonyok nap 

közben is megálltak közelében egy kicsit pletykálni. A vénemberek pedig 

hajdan ide ültek ki, pipáztak, emlékeztek. 1945 után mindez lassan eltűnt, 

ahogy a kútbíró is. 

 

 

 

 

 

       Gelencsér József  


