
Városkút, falukút, közkút 
 
 
Székesfehérvárnak legnagyobb hírre emelkedett kútja kétségkívül a Királykút. A 
helyi hagyomány szerint elnevezését onnan nyerte, hogy a középkorban vizéből 
királyok is ittak, és lovukat is itatták. A köznép és a nemesség úgyszintén használta a 
Királykutat, enyhítette ott a szomját. Fitz Jenő írta az 1957-ben megjelent 
„Székesfehérvár” című munkájában: A kút neve középkori eredetet őriz. A Budai 
külváros falain kívül, a kapuhoz közel feküdt. A koronázásra érkező királyok 
frissítették magukat kitűnő vizével.  
A régi fehérváriak körében a Királykút annyira közismert volt, hogy 
helymeghatározóvá vált. „A Királykútnál lakik” –mondták a környékén élőkre. Ezért is 
volt találó a rendszerváltozás környékén a Királykút lakónegyed elnevezés. A 
Királykutat már a ma élő legidősebb nemzedék is egy copf stílusú épülethez kötődő 
közkútként ismeri. Mert még a legutóbbi századokban is, a vízvezeték kiépítéséig 
elsősorban a közkutakra jártak városunk polgárai. Több ilyen is működött. Így a 
hajdan képeken is megörökített Szent István téri, melynek szép öntöttvas emléke 
máig ott áll a hatalmas platánfa alatt.  
 
A Fejér megyei Napló 1894. július 12-i száma ez utóbbi kúttal kapcsolatos 
állapotokról tudósított. Kiderült az írásból, hogy a „Szent István tér és környékén lévő 
lakosok panaszkodnak”. Azt sérelmezték, hogy a kút felállításának költségeihez bár 
ők is tetemes összeggel hozzájárultak, mégis az annyira elhanyagolt állapotba jutott, 
hogy hónapok óta egy csepp vizet sem adott. Ezért hívták fel a hatóság figyelmét 
sürgős intézkedésre. A Szent István téri kút tehát tekintélyes környéket, sok embert 
ellátott vízzel, kiknek maguknak is részt kellett vállalni a létesítés költségeiben. 
 
Azt, hogy milyen sokan jártak a Megyeháza előtti vízvételi helyre, egy 9 évvel korábbi 
hírlapi írás szintén bizonyítja. A Szabadság című helyi lap 1885. július 14-i száma 
szerint kút felállítását sürgették a „búza-piaci lakosok”, azaz a Piac tériek. Attól féltek 
ugyanis, ha elromlik a „megye-téri kút”, tehát a Szent István téri, úgy teljes 
vízhiányban fognak szenvedni. Az új kutat a Megyeház háta mögött szerették volna 
felállítani. Mindebből még egyértelműbben látható, hogy a Megyeház előtti közkutat a 
Piac tér környékének nagyszámú lakossága is használta. 
 
A víz iránti igény falun – városon egyaránt kútépítést kívánt. A XX. századot 
megelőzően az volt a tipikus, hogy nem ingatlanonként, hanem egy kisebb vagy 
nagyobb közösségnek, rendszerint közterületen ástak vízvételi helyet. Ezt hívták – 
településtől függően – városkútnak, falukútnak, vagy egyszerűen közkútnak. 
 
A régiónkhoz tartozó, a Balaton-felvidéken fekvő Káli-medencében a népi jogélet 
kutatása kapcsán az 1980-as években alaposan tanulmányozhattam a közös kutak 
használatát. Az itteni településeken falukutak voltak, melyek jól megközelíthető 
közterületen álltak. Általában bő vízhozamukkal a települést, pontosabban annak egy 
tekintélyes részét ellátták. A legrégibb vízvételi helyek közé számítottak. Ilyenről 
tettek említést Kővágóőrsön, Monoszlón, Kékkúton. Köveskálon az egykori 
mezővárosi jogállásra utalva városkútnak hívták. Mindszentkállán község kútja 
néven emlegették. 
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A falu kútja Kővágóőrsön a község alatt, a település mélyebb fekvésű részén volt 
fellelhető. A viszonylag ritkább gémeskutak közé tartozott, mivel itt a vízréteg nem 
volt nagyon lent, mindössze 2-4 méterre. Bővizű, jó kútnak tartották. Káváját vörös 
kőből, a XX. század elején készítették, vaskapcsokkal fogták össze. Mellette két 
hosszú vályú biztosította a feltételeket az itatáshoz. Korábban még lábon álló 
kővályúk voltak, de a két világháború között, Salamon Ferenc községi bíró idején 
cementvályúkra cserélték fel, melyeket az ökrök már nem tudtak olyan könnyen 
leemelni. A község megrendelésére Zámbó József helyi kőműves készítette a 
válúkat. Elsősorban az itatáshoz hajtották a kúthoz 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 utána is egy darabig a község tartotta karban, viselte a 
költségeit, illetve községi közmunkával rendben tarttatta a környékét. 
 
Bárány Gábor (szül: 1924.) helybeli lakos a falu kútját XVIII. századinak gondolta, 
úgy emlékezett, hogy a káván egykor egy név (Rózsa Sándor) és egy évszám (az 
1700-as évekből) szerepelt. Mindennek nyomát azonban a helyszínen nem találtam. 
Néhány, a helyi evangélikus egyháznál megőrzött iratban azonban több adatra 
leltem. A Kővágóőrsi Evangélikus Egyház iratai közt egy XVIII. század 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.” Tehát a vödör összetartó pántját készítőnek természetben, kb. másfél liter 
borral fizettek. 
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 római kor óta ismert ásványvíz forrásairól Kékkút. A vízvételre a nevében is utaló 
község jóformán csak két házsorból áll. Az Alsó sor mögött volt a közös Falukút. 
Elsősorban a csordás itatta ott a szarvasmarhákat, de a faluból is hajtottak oda 
állatokat, mert közel esett. 
 
Mindszentkállán a Község kútját még 1950 körül is hét család használta. Az oldalán 
kővel kirakott, deszka kávájú kútból kampóra akasztott vödörrel merték a vizet. Egy 
másfél-két méteres kampó a magas vízszint miatt mindig elég volt. A tulajdonosi – 
használati viszonyokat jól jellemzi, hogy mikor az 1960-as évek elején a kutat 
megújították, a község (a tanács) adta a kútgyűrűt és a kávát, a többi költséget a 
használó hét család fedezte. 
Monoszlón a Falukútról azt tartották, hogy kezdetben a község népe onnan hordta a 
vizet. 
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A köveskáli Városkút vizét forrásból nyerte, lényegében forrásfelfogás volt, amely 
fölé kőből kútépítményt emeltek. Az 1920-as években cserélték fel nád födelét 
hódfarkú cserépre, azt pedig 1968-ban palára. A település jelentős részét ez látta el 
vízzel, kiváló ivóvízűnek tartották. A kőkávájú kút fölé emelt ház két oldalán vályú 
futott, így a fél falu ide hajtotta a XX. század közepéig állatait. Ahogy Leopold 
Ferencné Győrffy Sára (szül: 1917.) elmesélte, a kút mögötti mosóban, medencében 
az asszonyok a mosás, öblítés fárasztó munkáját végezték. Nem csak a viseleti 
darabokat tisztították ott, hanem az aratás előtt a zsákokat, ponyvákat is. A kút 
továbbfolyó vizéből falapátok segítségével a kerteket öntözték. A városkúttal 
kapcsolatos költségek a települést terhelték. De a kút és a vízelvezető árok tisztítását 
a bíró által máshonnét hívott sáncolók végezték, kiknek munkadíját a 
kerttulajdonosok állták. Hogy milyen jelentősége lehetett a hajdani közös kútnak, arra 
az is utal, hogy a Városkúttal szembeni emelkedést Kútdombnak hívták. 
 
A Káli medencében a községek kútjait nem csak falukút (városkút) megjelöléssel 
illették, hanem más megkülönböztető nevet is kaphattak. Így történt Kővágóőrsön a 
Hajnal-kúttal, és Balatonhenyében a Gacs-kúttal. 
 
A városkutat, falukutat, közkutat, mint a tulajdonát, a település tartotta fenn. A 
portához megásott fúrt kutakkal azonban szerepük csökkent, majd a 
vízvezetékrendszer kiépítésével elenyészett. 
 

Gelencsér József 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képmelléklet: A köveskáli Városkút 1985-ben 
 


