
 

A népi jogélet nyomában 

 

Szolgalmi jog a kútra 

 

 

A közelmúltban a Kodolányi János Főiskolán a jogi ismeretek oktatása 

keretében beszéltem a telki szolgalomról. Az ókortól létező jogintézmény 

lényege, hogy valamely idegen dolgot terhel egy olyan jog, melynek jogosultja 

a dolgot bizonyos vonatkozásban használhatja. Közelebbről: valamely ingatlan 

mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben 

használhatja. Így telki szolgalom alapítható átjárásra, vízelvezetésre, épület 

megtámasztására, vízellátásra és más hasonló célra. Ezt régen úgy mondták, 

hogy egyik telek szolgálja a másikat, azaz az uralkodó ingatlant. Innét 

származik a szolgalom (nem pedig szorgalom!) elnevezés. A vízellátásra 

példaként a kútszolgalmat említettem, melynek egyes eseteivel a Balaton-

felvidéken a népi jogélet kutatása során magam is találkoztam. 

 

Kőbe vágták 

 

Közismert, hogy a Balaton északi oldala mennyire köves-sziklás talajú. Ezen a 

dombos-hegyes vidéken, kicsit távolabb a parttól komoly gondot jelentett a 

vízhez jutás. A Veszprém megyei Káli-medence egyes településein, így 

különösen Köveskálon és Kővágóőrsön öt-tíz öles, azaz csaknem tíz-húsz 

méter mély kutakat kellett ásni ahhoz, hogy vizet érjenek. A sziklába kutat 

vágni kemény, ezért drága munka volt, még akkor is, ha a kútásók a század 

elejétől időnként a robbantással is éltek. A jelentős költségek kifizetésére egy-

egy család ritkán volt képes, ezért különböző technikák, eljárási módok 

alakultak ki a költségek megosztására, illetve a kút közös használatára. Ezek 

közül bennünket most a szolgalmi jogot eredményező megoldás érdekel. 
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Kővágóőrsön – melynek neve is mutatja, hogy milyen talajú településről van 

szó – Viszt Ferencné Sólyom Lídia (sz. 1904.) ismertette velem az egyik közös 

használatú kút, a Sólyom kút történetét. Mivel kivételesen okirat, 

kúthasználati szerződés is készült, mi több az megmaradt, így jól lehetett 

rekonstruálni a létesítéssel, illetve vízvétellel kapcsolatos viszonyokat. 

 

Kővágóőrs középső részén, a Középszegen belül egy kisebb térségnek az 

1940-es évekig a közelben nem volt ivóvize, ahhoz egy kicsit távolabbi 

vendéglő, a Nagykocsma kútjáról jutott. Beregszászy Imre Kossuth u. 10. sz. 

alatti lakos, egyébként cipészmester ezért határozta el 1944-ben, hogy Környei 

Imre helyi kútásóval és kőművessel kutat ásat. Mivel a munkálatok sokba 

kerültek, felszólította a szomszédokat, a közelben lakókat, hogy társuljanak. 

Eleinte mindenki húzódozott, egyrészt a költségek miatt, másrészt azért, mert 

tudták, hogy „nem jó a közösség”, azaz a közösködés. Ezt látva Beregszászy 

kijelentette: „Én megásatom az udvaromban, de akkor senki be nem teszi a 

lábát!” Úgy tűnt, fenyegetése sem bizonyul elegendőnek; ám mikor gyelőte ki 

a kutat, azaz jelölték az ásás helyét, egyes családok mégis meggondolták 

magukat. Így került sor 1944. március 19-én – éppen az ország német 

megszállása napján – a szerződés megkötésére, majd a vízvételi hely 

elkészítésére. 

Mert az életfeltételekről háború idején is igyekeztek gondoskodni. 

 

A szerződést egyrészt Beregszászy Imre, mint telektulajdonos, másrészt 

további öt, közelben lakó ingatlantulajdonos (Oszkó István, Baky Gyula, 

Keresztúri Antal, Horváth Gyula és Papp János) kötötte. A megállapodás 

szerint Beregszászy megengedte társainak, hogy a tulajdonát képező telken 

közös költséggel az ivóvíz szükséglet ellátására kutat csináltassanak. 

Beregszászy kötelezte magát, hogy egyrészt a kútnak a helyet adja, másrészt 

majd felépítése után a használatot társai, illetve utódjaik részére biztosítja. A 

felek vállalták, hogy a fenntartási költségeket közösen viselik, kívülállónak 

használati jogot csak közös megegyezéssel adnak. 
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Kútjuss 

 

A kút Beregszászy telkére került, aki a bástyát, a kőkerítést is beljebb vitte, 

hogy a vízhez az út felől is hozzá lehessen férni. A kútásó mellett a Papp 

család fejtette a követ, Keresztúriék elhordták, a többiek pénzzel járultak 

hozzá. Jellemző, hogy Oszkó Istvánnak egy borjút kellett eladni – nagy pénz 

volt ez akkoriban – a költségek fedezésére. A kút oldalát természetesen kővel 

rakták ki, aztán felül betonkávát kapott. Csigás kút lett, csigán engedték le, 

illetve húzták fel a vödör kötelét. Egy csigát a telek felőli, egyet az út melletti 

oldalra helyeztek. Mindenki vitte a saját vödrét, azzal húzott vizet. 

 

A szerződésből ugyan nem tűnik ki, de nyilvánvaló, hogy a kút Beregszászy 

Imre tulajdonába került. Öt társát használati, tehát szolgalmi jog illette meg. 

Ahogy itt mondták: kútjog vagy régiesen: kútjuss. A megállapodás is utalt rá, 

hogy ez a jog a társak utódait is megilleti. Ez alatt pedig a jogutódokat, azaz 

ingatlanaik későbbi tulajdonosait kellett érteni. 

 

A kővágóőrsi nép azzal is tisztában volt, hogy a szolgalmi jog az ingatlanhoz 

kapcsolódik. Amint Bárány Gábor (sz. 1924.) helyi lakos megfogalmazta: „A 

kútjog a házhoz tartozott. A házat összes jogaival adták el, az új tulajdonos a 

kútjogot is megszerezte.” A legutóbbi időkben is ennek megfelelően jártak el. 

Vörös Gyuláné Nagy Erzsébet (sz. 1926.) 1981-ben a kút közelében az egyik 

hajdani szerződést kötő ingatlanát vette meg, s a kúthoz való jogosultság az 

adásvételi szerződésbe is bekerült. 

 

Az érintettek, a község lakossága azt is tudta, hogy a szolgalmi jog 

megszűnhet, ha a jogosult lemond róla. Aki nem mondott le, annak viszont a 

fenntartás költségeihez hozzá kellett járulnia. Vörös Gyuláné ezt úgy 

fogalmazta meg, miszerint „hozzájárult a kúttető csináltatásához, hogy a jogát 

ne veszítse el.” 
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A kút jelentősége, a kútjog értéke idővel mégis változott, ami adott esetben 

csökkenést jelentett. Az 1980-as évek elején Kővágóőrsön is kiépült a 

vezetékes ivóvízhálózat, így 1983-ban már csak 2-3 család használta a 

Sólyom kutat. De azért a többiek is jogot tartottak hozzá, azaz fenntartották 

jogosultságukat. 

 

Bérleti díj 

 

Kővágóőrs egy másik kútja a Bem utcában, szintén hozzáférhető helyen a 

Sümegi család tulajdonát képezte. Rajtuk kívül 12 családnak volt rá kútjoga. 

Amint Adorján Istvánné (sz. 1923.) elmondta, az ő joguk onnét származott, 

hogy az a kőműves, akitől a házukat vették, annak idején valami munkát 

végzett a kúton. Így illette meg a jogosultság. Ám az említettnél több család 

használta a vízmerítő helyet. Viszont akinek nem volt rá jussa (joga), az a 

használatért bért fizetett. 1983-ban családonként 50 forintot. Ebből fedezték a 

meretés, azaz tisztítás költségét, ebből vették a vödröt, később a láncot. A 

Sümegi-kút egyébként régebbi keletű, mint a Sólyom kút. Elárulja a betonkáva 

felirata, melyet 1922-ben gyártottak Tapolcán, a cementgyárban, a Kalligaro 

cégnél. Előbb csigás kút volt, majd az 1970-es években a Sümegi család 

elköltözése, a bérfizetés megszűnése után a használók közös költségen 

tekerős kútnak csináltatták meg. 

 

Azért, hogy másik településről is hozzak példát, megemlítem még Köveskálról 

a Vörös kutat. A kitűnő emlékezetű Németh Lajos (sz. 1898.) mondta el, hogy 

ezt Vörös Dávid – innét a kútnév – ásatta községi funtuson, tehát 

közterületen. A Vörös család tulajdonának tartották, s rajtuk kívül az használta, 

aki a létesítés költségeibe adakozott. Nekik volt joguk. Mindenki más kutbért 

fizetett, ha vizet akart vinni. Ezt hol pénzben, hol – a régebbi időkben – 

ledolgozással, egy napi kaszálással vagy kapálással rótta le. 
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Egykor sokfele nagy kincs volt a víz. Kővágóőrsön többször halhattam értéke 

kifejezésére: „Mert itt a víz a minden!” Emberi cselekedetek, döntések is 

kapcsolódhattak a vízhez. Köveskálon a nemesi származású Leopold 

Ferencné Győrffy Sára (sz. 1917.) mondta lakóházuk kapcsán: „A Gyenis 

öregapám azért építette ide a házat, mert itt vót a víz, a Város-kut. Valami hét 

telket vett hozzá össze.” 

Ilyen esetek ma már nincsenek, s a vizet sem becsüljük eléggé. 

 

 

 

 

        Gelencsér József 

 


