
A kúthasználat joga a Káli-medencében 

 

 

Lackovits Emőkének döntő érdemei vannak abban, hogy a magyar 

néprajztudományban a Káli-medence, mint kistáj ismertté vált, az itt élő nép 

kultúráját a kutatás kellő alapossággal vizsgálta és ennek nyomán számos 

publikáció, sőt tanulmánykötet is született. Az 1980-as években folytatott, 

Lackovits Emőke fáradságos munkájával szervezett gyűjtés, kutatás többek 

között a népi jogéletre is kiterjedt. Ezen belül a kutak használatával 

kapcsolatban tekintélyes adatmennyiség került felszínre. Ebből az anyagból 

kívánok egy rövid részt a mostani ünnepi alkalomból közreadni. 

A Káli-medence a vízvételi lehetőségek szempontjából a korábbi századokban 

szinte falvanként, sőt egy településen belül is, lényeges különbségeket, 

eltéréseket mutatott. Egyrészt a medencében viszonylag nagy számban, 

mondhatni minden településen források törtek a felszínre, illetve ezekre a 

legegyszerűbb módon forráskutak épültek ki. (JUHÁSZ K. – G.SZABÓ Z. 1997. 

363-377) A talajhoz közeli vízszint és vízbőség – így Mindszentkállán – is 

könnyebbé tehette az itt élő lakosság sorsát. Másrészt a természeti viszonyok, 

a köves, sziklás talaj – mint a településnév is mutatja – elsősorban 

Kővágóőrsön, azután Köveskálon tették igen nehézzé a vízhez jutást. FÉNYES 

Elek írta 1851-ben: „Kővágó-Örs… E helység felette köves helyen épült, úgy, 

hogy az utcákon 40-50 mázsás köveket láthatni. (FÉNYES 1851. III. 180.) 

Kékkút (a név itt is jelzésértékű) sajátos helyzetére több forrás mellett a római 

kor óta ismert savanyúvizes forrás is utal. 1834-ben OLÁH János erről így 

emlékezett meg: „Kékkút…Ennek határjában a helységtől keletre van egy igen 

derék savanyú kút, kővel kirakva, és fa kámvával édes kutak formájára 

körülvéve.” (OLÁH 1834. III. 72.) 

A víz iránti igény kutak ásását, építését kívánta. Azok helyenként magas 

költségei miatt azonban előbb csak a közös kutak jöttek létre. Időtől, helyi 

természeti és társadalmi viszonyoktól függően a XIX. század második felétől a 

XX. század végéig a közös kúthasználatnak az alábbi főbb formái jelentek meg: 
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1.) Legrégebbiek a falukutak voltak, melyek jól megközelíthető közterületen 

álltak. Általában bő vízhozamukkal a települést, pontosabban annak  egy 

tekintélyes részét ellátták. Ilyenről tettek említést Kővágóőrsön, Monoszlón, 

Kékkúton. Köveskálon az egykori mezővárosi jogállásra utalva 

városkutnak hívták. (Vízét forrásból nyerte, a fölé emelt kútépítmény 

lényegében forrásfoglalás – H. CSUKÁS Gy. 1986. 32.) Mindszentkállán 

község kútja néven említették az oldalán kővel kirakott közösségi 

víznyerő helyet, melynek használatához másfél-két méteres kampó mindig 

elégnek bizonyult. A medencebeli falukutakról a XVIII. századtól írásos 

adatok állnak rendelkezésünkre. A falukutakat a település tartotta fenn, 

újította fel, ezek általában közkutaknak tekinthetők, mivel a község 

tulajdonában álltak. 

2.) A településrészt vagy az utcát, utcarészt, illetve a környéket vízzel ellátó 

közös kút, adta a második típust, melynek tulajdonosa magánszemély, 

vagy magánszemélyek. Utak, közök találkozási pontjánál vagy 

teresedésen (amit sokszor egy telekből hasítottak ki) álltak. Főbb változatai 

voltak: 

 a) Több személy közös tulajdonát képezte. 

 b) Egy személy tulajdonában állt, de többen rendelkeztek hozzá kútjoggal, 

míg mások, az említetteken kívüliek díjfizetés, vagy ledolgozás ellenében 

használhatták azt. 

3.) A két telek határára épített közös kút, melyet a szomszédos ingatlanok 

tulajdonosai tudtak használni.  

4.) A telken belül, a saját portán épített kizárólagos tulajdonú kútra is engedtek 

másnak használatot, hol szívességből, hol bér ellenében. A telkenkénti 

kútépítés a módosabb gazdáknál a XX. sz. elején vette kezdetét.  

 Az egyes típusok nem mereven értelmezendők, különböző variánsok is 

megjelentek, illetve a típusok közötti átmenettel is lehetett találkozni. 
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Amíg a közös kutak létrejöttében a meghatározó szempont az anyagi ráfordítás 

nagysága volt, addig a közös kúthasználat elsorvadásában különösen az alábbi 

körülmények játszottak közre:  

 mind többek törekvése, hogy saját kutat építsenek, 

 az 1945. utáni társadalmi, gazdasági változások, a kúthasználati rend 

bomlása, 

 az 1970-es évek végétől a vezetékes ivóvíz biztosítása. 

 

Kút létesítése legnehezebben, legköltségesebben Kővágóőrsön, aztán 

Köveskálon történhetett, így itt jöttek létre a tulajdonnal, használattal 

kapcsolatos legbonyolultabb viszonyok, alakultak ki szokások, jöttek létre 

szervezetek, tisztségek, jogintézmények. A terjedelmi korlátokra figyelemmel, a 

teljesség igénye nélkül az alábbiakban ezek közül néhány kerül ismertetésre. 

Ad 1) A falu kútja Kővágóőrsön a község alatt, a település alacsonyabb 

fekvésű részén volt fellelhető. A viszonylag ritkább gémeskutak közé tartozott, 

mivel itt a vízréteg nem volt nagyon mélyen, mindössze 2-4 méterre. Bővizű, jó 

kútnak tartották. Káváját vörös kőből a XX. sz. elején készítették, 

vaskapcsokkal fogták össze. Mellette két hosszú vályú biztosította a feltételeket 

az itatáshoz. Korábban csak lábon álló kővályúk voltak, de a két világháború 

között, Salamon Ferenc községi bíró idején cementvályukra cserélték fel, 

melyeket az ökrök már nem tudtak olyan könnyen leemelni. A község 

megrendelésére Zámbó József kőműves készítette a válukat. Elsősorban az 

itatáshoz hajtották oda az állatokat, a házaktól és a csordás a legelőről, de 

permetezéshez a révfülöpi szőlőhegyre is szekérszámra vittek innen vizet a 

szőlőtulajdonosok és a cselédek. Mindenki szabadon használhatta. A két 

háború között két falu kútja is állt itt egymás közelében. A II. világháború előtt 

és után is egy darabig a község tartotta karban, viselte a költségeit, illetve 

községi közmunkával rendben tarttatta a környéket. 

Bárány Gábor (sz. 1924.) helybeli lakos a falu kútját XVIII. századinak gondolta,  

úgy emlékezett, hogy a káván egykor egy név (Rózsa Sándor) is egy évszám 
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(az 1700-as évekből) szerepelt. Mindennek nyomát azonban a helyszínen nem 

találtam. Néhány, a helyi evangelikus egyháznál megőrzött iratban azonban 

több adatra leltem. 

A Kővágóőrsi Evangélikus Egyház iratai közt egy XVIII. sz. végi, évszámmal 

nem jelölt okmányon szerepelt, hogy néhai Tobak Jánosnak káposztás kertje 

volt a „Falu Kútnál, Esztergályos István szomszédságában”. 

A község 1828 és 1841 számadáskönyvének bejegyzője 1828-ban rögzítette: 

„Csorba cigánynak amiért a falu kútnál levő vödröket meg abrintsolta, vettem 

neki 2 itze bort.” 

A „Kővágóőrsi Ágostoni Vallást tartó Nemes Közönségnek Jegyző Könyve 

1828-dik Esztendőktől kezdve” pedig 1838-ból arról tudósított, hogy „a Falu 

Kútnál 1 forintért el adatott rossz válu árából két 3/ad rész” jár az evangélikus 

közösségnek. 

A község 1817 és 1874 közötti jegyzőkönyve azt örökítette meg, hogy 1832. 

június 30-án „a falu kútra le járo út” biztosítása érdekében az elöljáróság 

megyeköveltetett azaz az út és a szomszédos földek közötti határvonalat 

kövekkel kijelölte.  

Az írott források és a szóbeli közlések egyaránt igazolták, hogy a falukút 

közösségi tulajdonban állt, a község tartotta fenn, mindenki használhatta. Erre 

szüksége is volt a településnek, hiszen a XIX. század végéig a portákon 

általában nem volt kút. 

A falukút egy másik változatát jelentette Kővágóőrsön a Hajnal-kut. A már 

említett Bárány Gábor (az 1924.) úgy tudta, hogy a XIX. sz. közepén az akkori 

községi bíró, Hajnal Ferenc ásatta. Innét a kútnév. Véleménye szerint nem volt 

egyedi eset, hogy a bíró kutat ásatott. Ugyanígy történt Kővágóőrs-Alszegen a  

Szabó-kút létesítése, melyet Szabó Imre bíró készíttetett. A bírók igy kívánták 

saját emléküket megörökíteni, de a létesítéshez maguk is hozzájárultak, ami a 

község számára volt hasznos.  
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A Hajnal-kut megjelölés indokaként az is szolgált– és ez a szélesebb körű 

vélekedés -, hogy csak hajnalban adott vizet. Napközben ugyanis annyian 

használták, hogy átmenetileg kiapadt. A településrészből a mintegy 30-40 

család és a hozzájuk tartozó állatállomány valóban sok vizet fogyasztott. (A 

Hajnal-kút elnevezéssel Köveskúton is lehetett találkozni. A névadást szintén 

azzal indokolták, hogy aki vízhez akart jutni, annak hajnalban kellett a kútra 

sietni.) 

A kővágóőrsi Hajnal-kút a kb. 10 méterével mély kútnak számított. Fa káváját a 

II. világháború után beton váltotta fel, amit egyesek szerint a már említett 

Zámbó József helyi kőműves öntött. 

A községben 1978-ban létesült vezetékes ivóvízhálózat, addig, bár egyre 

csökkenő számban, de még többen használták. Az 1980-as évek elején már 

igazából csak egy család, akihez a vizet nem vezették be. Átmeneti időben 

gémes, egyébként csigás kut volt. A használó közösség a kútnál vödröt tartott, 

nehogy a hozott, akár piszkos vödörrel fertőzzék a vizet. 

A kúthasználatért kutbért kellett fizetni, amit a kutbiró szedett be. Ebből 

fedezték a költségeket. 1955-ben 70-80 Ft-ot jelentett ez családonként. Aki 

másodmagával volt, kevesebbet fizetett, aki állatokkal, az többet. Ha nem 

fedezte a beszedett bér a költségeket, a kútbíró még kért. A kútbér szedése 

1965-ben szűnt meg. 

A kútbírói tisztséget az utolsó időszakban Szabó Imre, Székely Kálmán és 

Kurányi Imre (sz. 1915.) látták el. Az utóbbi úgy emlékezett feladatára, hogy a 

bér beszedésén túl gondoskodott a kút rendeltetésszerű működéséről. Ha 

elromlott valami a kútnál, hozzá fordultak, hogy csináltassa meg vagy 

intézkedjen. Magánál tartotta a vasmacskát és a hosszú kötelet, amivel a 

kútba esett vödröt szedték ki. Ha állat (pl. macska) belepusztult, akkor kimerette 

a vizet. Bár ilyenkor már inkább a községi elöljáróság  irányított. Állványt 

állíttattak, úgy végezték a munkát. Mindez a kútbíró jogkörének határát is 

jelezte: nagyobb ügyek már a község vezetőségére tartoztak. Ennél a típusnál 
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tehát a kút községi tulajdon volt, használati joggal az rendelkezett, aki bért 

fizetett, ami a fenntartást fedezte.  

A víznyerő hely mellett felbukkant a kútbíró személye, tisztsége. Ismert, hogy a 

korábbi századokban nem csak a település első emberét nevezték bírónak, 

hanem rajta 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, 

kútbíró. Az utóbbiról TAKÁTS Sándor, a török idők kutatója is említést tett. 

Közelebbi helymegjelölés és évszám nélkül írta: „Régi írott emlékeinkben 

gyakran találkozunk a kútbírákkal is, akik a vándorló pásztornéptől az 

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

támadjon.” (TAKÁTS S. .é.n.45.) 

A Káli-medencében a kútbírónak mind a községi adminisztrációhoz kötődő, 

mind a tulajdonos (használó) közösség által megbízott típusával lehetett 

találkozni. 

Ad 2a) A következő típus a kővágóőrsi Aszegi-kut azaz Alszegi-kút példáján 

keresztül szemléltethető. A múlt feltárásához Szegletes Ferenc (sz. 1913) 

egykori kútbírótól és Csőkör Lajosné Czár Máriától (1932.) kaptam szóbeli 

tájékoztatás formájában segítséget . 

Ezen kívül az utolsó pillanatban sikerült az enyészettől megmenteni a kutbíró 

könyvét vagy röviden kutkönyvet  - valójában füzetet - , mely a vízvételi helyre 

vonatkozóan fontos adatokkal szolgált. 

Az 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 
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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 jogosultak 

személyében bekövetkezett változásokat. 1921-re az eredeti jogalanyok 

helyébe mind a kilenc esetben újak, - a változást most már elnevezésben is jól 

jelölő – kutörökösök léptek. Az írásból kiderül, hogy a kutjusst, a kutjogot 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. 

A vízhasználó személyeknek létezett egy további kategóriája is. Külön kis 

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

említi, a kutgondnok - , 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 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 

kutpénztárban őrzött készpénz szolgált. A gazdálkodást aztán évente egyszer, 

rendszerint valamelyik tavaszi napon a joggal rendelkezők gyülés 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, 
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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. 

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. 

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 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. 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 – bevetett 

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

Ad 2b) A tárgyalandó típus lényege, hogy a kút egy személy tulajdonát képezi, 

míg mások hozzá kútjoggal rendelkeznek, ami a szolgalmi jog egyik 

megjelenési formája. A rajtuk kívüli használók díjfizetésre kötelezettek. 

A kővágóőrsi Sólyom-kút jól példázza ezt a típust. A közös használatú kút 

történetét Viszt Ferencné Sólyom Lídia (sz.: 1904.) ismertette meg velem. Mivel 

kivételesen okirat, kúthasználati szerződés is készült, így jól lehetett 

rekonstruálni a létesítéssel, illetve vízvétellel kapcsolatos viszonyokat. 
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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.  

A kút Beregszászi 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. 

A magas költségeket jelzi, hogy Oszkó Istvánnak egy borjút kellett eladni a rá 

eső költségek fedezésére. A kút oldalát természetesen kővel rakták ki, aztán 

felül betonkávát kapott. Csigás kut lett, csigán engedték le, illetve húzták fel a 
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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 Beregzászy Imre 

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

mondták: kutjog vagy régiesen kutjuss. 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 időben 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 kuttető csináltatásához, hogy a jogát 

ne veszítse el.” 

A kút jelentősége, a kútjog értéke idővel mégis változott, ami adott esetben 

csökkenést jelentett. Miután Kővágóőrsön is kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, 

1983-ban már csak 2-3 család használta a Sólyom-kutat. De azért a többiek is 

jogot tartottak hozzá, azaz fenntartották jogosultságukat. 

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

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

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

Sümegi-kut 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 kutnak csináltatták meg.  

Az említett példákból kitűnik, hogy a kút valakinek a tulajdona, melyre 

másoknak joguk – jogi értelemben - telki szolgalmi joguk volt.  

Ennek a jogintézménynek a lényege, hogy valamelyik ingatlan mindenkori 

birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja. Így telki 

szolgalom alapítható átjárásra, vízelvezetésre, épület megtámasztására, 

vízellátásra és más hasonló célra. Ezt a régi magyar jogi nyelvben úgy 

fogalmazták meg, hogy egyik telek szolgálja a másikat. Innét származik a 

szolgalom elnevezés. Adott esetben a kutszolgalom, annak is egy helyi, a 

népélet által meghatározott példája valósult meg. 

Az ismertetett típus egy változatának felfogható a következő, használattal 

kapcsolatos megoldás. Ebben az esetben is van tulajdonos, aki magánszemély, 

vannak kútjoggal rendelkezők és vannak, akik csak ellenszolgáltatás fejében 

használhatnak. Az ellenszolgáltatás rendszerint nem pénzben, hanem 

ledolgozás formájában történt. A variáns a köveskáli Vörös-kut példáján 

keresztül mutatható be.  

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

(pontosabban Vörösmarty) Dániel – innét a kútnév – ásatta községi funtuson, 

a Vásártér sarkára, tehát lényegében közterületen. A Vörös (Vörösmarty) 

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. 

Szabó Sándorné Pupos Jolán (sz. 1915.) és Horváth Lajosné Róka Irén (sz. 

1927.) visszaemlékezése szerint ezt a tekerős, vagy kávás kutat 10-15 család 
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használta. A lánc a kúton volt, de vödröt általában vittek magukkal, mikor vizet 

mertek. Néha vödör is volt a kúton, de annak használata kapcsán rendszerint 

veszekedés tört ki. A mély, hideg vizű kút oldalát kővel rakták ki, kővája egy idő 

után cementből készült. Válu is feküdt mellette, hol állatokat itattak. 1980-tól 

kezdődően használata háttérbe szorult. 

A Káli-medence közös kútjai azonban nem csak a népi jogélet szempontjából 

figyelemreméltóak, hanem a közösség mindennapjaiban, és ünnepeiben is 

szervező erővé váltak. A közös kút nem csak vízvételi hely, itatóhely, hanem a 

társadalmi élet színtere volt, ahol sok ember megfordult. A szórakozás 

helyszínét is képezte. Élet zajlott körülötte, találkozási hellyé vált. Ahogy a 

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

bonyolódott le a kutnál.” 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 lassan mindez megváltozott. 

Legtovább a közös kútra járó asszonyoknál maradt meg, hogy szót váltottak, 

híreket cseréltek egymással. 

A gyűjtés során az adatok bizonyították, hogy a közös kutak elnevezésüket 

gyakran az építtető, egy-egy nagygazda, később a közelben lakók valamelyike, 

jogi oldalról megközelítve rendszerint a tulajdonos vagy egyik kútjoggal 

rendelkező nevét kapták. A kutak jelentőségét bizonyítja, hogy róluk közterület 

elnevezés is született. H. CSUKÁS Györgyi említi e vonatkozásban Kővágóőrs 

régi utcaneveit: Falukúti út, Sárikúti út, Borsoskúti út. (H. CSUKÁS Gy. 1986. 

34.) 

Ad 3) Telekhatáron épített közös kút, melyet a szomszédok használtak 

Köveskálon alig létesült. Kivételt jelentett a két világháború között a Kaszás-

kút, melyről két – egyébként egymással nem beszélő – unokatestvér nyerte a 

vizet. Egyik oldalán tekerős, a másik oldalon szivattyús (nyomós) kútként 

működött. 
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Németh Lajos (sz. 1898.) úgy tartotta, hogy a szomszédok közös funtusra 

(közös telekre azaz telekhatárra) ritkán tették a kutat, mert összevesztek azon, 

hogy különböző mennyiségű vizet mertek. Szerinte 2-3 ilyen példa volt egykor a 

faluban. 

A telekhatárra épített kút a két szomszéd közös tulajdonát képezte. Így a 

létesítés és a fenntartás költségeit is együtt viselték. 

A közös telekhatáron ásott kutakból arányában a legtöbb Kékkúton létesült, de 

Salföldön, Szentbékkállán is számos létezett. 

A közös kút egy sajátos változata Kővágóőrsön a Bem u. 7. sz. alatt egzisztált. 

Nem a két szomszéd közötti telekhatáron, hanem egyik ingatlan utcai 

telekhatárán épült. Ahogy Bárány Imre (sz. 1905.) beszámolt róla, eredetileg az 

udvarába akart kutat csinálni, de aztán másképp egyezett meg a közelben lakó 

Horváth Györggyel. 1925. körül közösen ásták a 12 m mély kutat. 

Mindegyiküknek volt segítsége, és a további költségeket is közösen fedezték. A 

település ezen részén könnyen ment az ásás, a homokos, sárgaföldben. 

Bárány Imre testvére vályut is faragott a kút mellé. A kővel kirakott kerekes 

kutat döntően az említett két család használta, és egyik - másik szomszéd, 

közelben lakó is vitt róla vizet. Ezek a használók bérleti díjat fizettek, egyikük 

Bárány Imrének, másikuk Horváth Györgynek. De évente csak pár pengőt, illő-

fillőt, éppen, hogy ne ingyen használják. 1986-tól már nem húztak belőle vizet, 

az fel is szaporodott benne. 

Ad 4) Az utolsó típust a saját telekre épített kút képezi. Németh Lajos (sz. 

1898.) Köveskálon úgy fogalmazott, hogy már 1914 előtt, az 1900-as évek 

elején, akinek tehetsége volt hozzá, elkezdett építeni. Az ő kútjukat valamikor 

1900 és 1910 között Németh nevű szentbékkállai kőművesek készítették. A 

létesítés során kiszedett kőből rakták ki a kút falát, szárazon és ez adta a 

bástya (kerítés) anyagát is. Eredetileg fakáva  került a föld felszínére, amit 

1919-ben cseréltek fel a tapolcai Kaligaro cég betonkávájára. 

Náluk a kerekeskut kerekét a kézi masina hajtókarja adta, másoknak a 

szecskevágóé vagy egyéb gazdasági gépé. 
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Kurányi Imre (sz. 1915.) Kővágóőrsön úgy vélekedett, hogy a jó kútba régen 

legalulra tölgyfát vagy cserfát raktak, mely olyan volt a vízzel szemben, mint a 

kemény üveg. Arra rakták rá a követ. Az 1970-es években a kő helyett alul a 

betongyűrűt használták, de még azt is fára tették. 

Köveskálon úgy vélekedtek, hogy a kútnak a vaskő jó, ami fekete kő. Akkor 

van jó íze a víznek, ha ilyennel rakták ki. Ha kellő mennyiség nem jött ki a 

kútból, elmentek érte a közeli hegyre, a Hegyestűre. Föntebb már jónak 

tartották a vörös követ, esetleg a fehéret. Ahol a kút oldalához kevés kitermelt 

kő maradt, ott a bástyából szedtek ki hozzá vagy a mezőre mentek mészkőért. 

Köveskálon Sebestyén Karolina (sz. 1912.) emlékezett rá, hogy a XX. sz. elején 

különbséget tettek a kutfurók, kutásók, illetve a kutkömüvesek között. Az 

előbbiek kifúrták, kiásták a kutat. Csákánnyal, ásóval dolgoztak, csöbrökbe  

rakták a köveket, amit állvány segítségével csigáztak föl. A kőművesek rakták 

ki kővel a kutat. Előbb az alsó kávát négyszögletesre, aztán arra rakták rá a 

többi követ, amit úgy eresztettek, adogattak le nekik. A kútásók között 

helybéliek is voltak. A két világháború között már jöttek bányásztelepülésekről, 

Ajkáról, Tapolcáról és Sümegről olyan kútásók, akik robbantottak, ami 

gyorsította a kútépítést. 

Az adatközlők úgy emlékeztek, hogy Köveskálon 1940 körül „már sok ház 

udvarán volt kút”. 

Kékkúton még a gyűjtés idején sem rendelkezett három ingatlan önálló kúttal. 

Tál Jenő (sz. 1920.) Fő u. 55. sz. tulajdonos említette, hogy a negyedik 

szomszédja használja a bástya melletti kútjukat. Több éve kifejezett kérésre 

engedték meg neki. A használó évente néhány napot dolgozott részükre a 

vízért. Egy másik háztól (Fő u. 49. sz.) a szomszédok (Fő u. 51.sz.) hordták a 

vizet, úgy, hogy az utca felől jártak be.  

Jó száz esztendő alatt a Káli-medence ivóvíz ellátásában alapvető változások 

történtek.  A XIX. sz. végén az ivóvíznyerés szempontjából mostoha adottságú 

Kővágóőrsön és Köveskálon még csak néhány kút állt rendelkezésre, és nem 

volt sokkal jobb a helyzet a többi településen sem.  
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A változás tendenciája a fenti időszaktól kezdve jól megfigyelhető. A 

meghatározó jelentőségű falukutak mellé kezdtek kiépülni az előbb több, majd 

kevesebb család ellátását biztosító közös kutak, melyek száma lassan nőtt is. A 

közös kutak ásásával párhuzamosan kezdtek szaporodni a portán belüli 

magánkutak. Végezetül az 1970-80-as években jött a vezetékes víz. A vízvétel 

hagyományos formái az ezt követő időszakhoz már egyáltalán nem fűződtek.  

A falukút – közös kút – magánkút keretei között, hozzájuk kapcsolódva a 

tulajdonosi és használati viszonyok különböző formái, típusai alakultak ki. 

Ezekhez szokások, szabályok fűződtek, szerveződések, tisztségek jöttek létre,  

bizonyos ideig működtek, majd haltak el, bomlottak fel. A több mint száz év alatt 

a kutak száma folyamatosan nőtt, így egy kútra mind kevesebb család jutott. A 

közös kutak hosszabb idejű fennmaradásában meghatározó szerepe volt a 

létesítést nehezítő természeti körülményeknek. 

Az idők során a kútkészítés módjában, a kutak felszereltségében, a vízvétel 

formájában is megfigyelhető a technikai és kulturális fejlődéssel összhangban 

lévő változás.  

Ahogy a községben mindinkább egyénivé, családivá lettek a kutak, úgy 

csökkent társadalmi szerepük, társadalmi életet szervező funkciójuk, hogy 

aztán ez is teljesen megszűnjön. 
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