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Az ivóvízforrások – mint például a kutak - a történelmi idők során mindig

meghatározó szerepet töltöttek be az emberiség mindennapi életében,

ugyanis a víz az emberi létfenntartás egyik alapvető eleme, semmivel sem

helyettesíthető. A felszíni vízből (álló- vagy folyóvízből) nyert ivóvízzel

szemben a kút, mint vízforrás azért volt kedvezőbbnek tekinthető, mert a

külső környezetből származó szennyezéseknek kevésbé volt kitéve, így a

fertőzésveszély vagy egy esetleges járvány kialakulása kisebb kockázattal

bírt a kútvizet fogyasztó lakosság körében.

Kezdetben jellemzően ásott kutakat mélyítettek, melyek jellemzően a

legelső, a felszíntől jellemzően néhány méteres mélységben települt

vízadó rétegek vizének kitermelésére szolgáltak. A kiásott gödör falazatát

jellemzően egymással kötésbe rakott téglával, kővel, vagy fával

stabilizálták. A fa a víz alatt nem került kapcsolatba a levegő oxigénjével,

ezért nem korhadt el az idők során, mondhatni időtálló volt.

Ezek a kutak egy-egy tanya, tanyacsoport, településrész, vagy pedig

legelő állatok vízigényeinek kielégítésére szolgáltak. Az ásott kutakba a

vízbeáramlás többnyire a talpon keresztül történt, azaz a mélyítés az első

markánsabb (néhány méteres vastagságú) vízadó rétegben állt meg.

Tekintve, hogy nyílt tükrű, azaz nem nyomás alatti vízadó réteget

termeltettek, a vizet a kútból valamilyen „termelő eszközzel” vagy

edényzettel, jellemzően vödörrel húzták fel.

A vödör felhúzása céljából vagy fatengelyre feltekerhető láncot, vagy pedig

fából készült ún. gémet alkalmaztak.

A gémeskutak a tanyavilágban nem csak az a vízforrást jelentették a

környéken élő lakosság és az általuk nevelt jószágok számára, hanem

egyfajta jelző és üzenettovábbító eszközként is szolgáltak, azaz

elősegítették az egymástól távolabb, de belátható távolságon belül élők

közötti információcserét. Továbbá a kút mélyén lévő 8-10 oC-os

hőmérséklet – hűtőszekrény nem lévén - kiválóan alkalmas volt a nyári

melegben a vödörben leengedett élelmiszer (pl. sör, bor, gyömölcsök, stb.)

hűtésére.

A 19. század második felétől kezdtek széles körűen elterjedni a fúrt kutak,

melyek már néhány 10 vagy 100 m mélységben települt vízadó

rétegekben tárolt víz kitermelésére szolgáltak. A kutak a vízadó rétegek

kedvező nyomásviszonyaiból adódóan jellemzően pozitívak voltak, azaz a

víz szivattyúzás nélkül jött fel a felszínre.

Ezen kutak létesítésére az adott településrész lakosai közösen adták

össze az anyagi fedezetet, vagy pedig egy-egy módosabb polgár egyedül

finanszírozta. Tanyák esetében hasonlóan több tanyatulajdonos közösen

viselte a költségeket, vagy pedig egy-egy módosabb gazda a saját telkén

fúratta meg a kutat, melyre aztán - vélhetően bizonyos mértékű anyagi

ellenszolgáltatásért – a szomszéd tanyákon lakók is jártak vízért.

A kutakat az építtetőről/(tanya)tulajdonosról, vagy pedig a létesítés

helyéről (közterület/településrész) nevezték el.

Az egyes kutak környezetében élénk társadalmi élet folyt, ugyanis naponta

vagy maximum 2-3 naponta a család valamely, vízhordásért felelős tagja

agyag, vagy zománcozott falú kannákkal megfordult a közelükben lévő

kútnál. A környékben élő emberek itt találkoztak, beszélgettek, információt

cseréltek és megosztottak egymással. Nem véletlen, hogy a kutak

közvetlen közelében biztosan volt elhelyezve minimum egy-egy

hirdetőtábla, vagy –oszlop.

Az 1800-as évek utolsó, valamint az 1900-as évek első évtizedeiben a

kutak üzemeltetése és a kitermelt víz lakóingatlanokhoz történő

elvezetése céljából úgynevezett kúttársaságok alakultak, melyeknek egy-

egy városrész lakói, vagy több utcabeli polgár volt a tagja. Az adott kútról

csak az kapott vizet, azaz csak annak a házába vezették be a vizet és a

kiépített vezetéken keresztül csak az vételezhetett vizet, aki a kúttársaság

részére megfizette a megfelelő összegű anyagi ellenszolgáltatást,

melynek mértéke néhány forint vagy filléres nagyságrendű volt.

Egyes kutak vizéhez különböző hiedelmek kapcsolódtak, míg másoknak –

kiemelkedő oldott anyag tartalmuk miatt – gyógyhatást tulajdonítottak.

Mindez a vízben oldott állapotban jelenlévő magas ásványianyag-

tartalomnak volt betudható.

Gödörkút
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Kutak néprajzi és társadalomtörténeti jelentősége
Készítette: Csiszár Endre hidrogeológus

„Százéves kút magas fák közt a kertben, tiszta vizű, hűvös és mély…”

(Generál: Százéves kút)

Jelentéstartalom

„1. A kútgém fel van eresztve úgy, hogy a vízmerő dézsa a kút állójára van

téve. Jelentése: vigyázz, hivatalos ember érkezett (pusztagazda, mezőőr,

olvasó bizottság, csendőr).

2. A kútgém fel van eresztve, a vízmerő dézsa a kifolyó csatornán áll.

Jelentése: hajtsák a jószágokat az itatóhoz.

3. A kútgém fel van eresztve, a vízmerő dézsa a káva mellett kívül a földre

van letéve. Jelentése: Elkészült az ebéd, jöjjetek ebédelni. (Ezt a jelzést

csak ősszel és tavasszal alkalmazták, amikor egész nap legelt a nyáj.

4. A kútgém fel van eresztve úgy, hogy a dézsa a magasban szabadon

lóg. Jelentése: Nagy baj, szerencsétlenség történt (jószágkár, emberhalál).

Amikor ezt meglátták azonnal siettek a szomszédos legelőkről segítséget

nyújtani.

5. A kútostor a dézsával a kútágasba vert szögre van akasztva. Jelentése:

a gulyába, vagy a ménesbe befogadott idegen jószágot sürgősen el kell

tüntetni, mert keresik, vagy megérkezett az olvasó bizottság.

6. A vízmerő dézsa teljesen bele van nyomva a kútba. Jelentése: vigyázz,

látogató gazdák érkeztek, ha nem a saját lovadon ülsz, cseréld át a

magadéra. Ezt csak a csikósok ismerik.

7. A dézsa nincs a kútostoron, ez pedig fel van téve az ágasra. Jelentése:

a kút vize nem iható, mert valaki beleölte magát, vagy jószág fulladt bele.

8. A kútgém felengedetten áll dézsa és kútostor sincs rajta. Jelentése: a

kút rossz, beomlott, vagy vize nem jó. Ne gyere a közelébe sem.

9. A kút koloncára szűr van terítve, a gém vízszintes helyzetben áll.

Jelentése: a számadó nem tartózkodik a legelőn, haza, vagy a csárdába

ment.

10. A vízmerő dézsa a kút állóján van, a kútgém hegyére női kendőt, vagy

kötényt kötöttek. Jelentése: rideg nő tartózkodik a pásztorszálláson.

Elvégezte a pásztorok ruhájának mosását, foltozását és hajlandó szerelmi

szolgáltatásokra is.

11. A vizesdézsa a kútkáva tetején áll, a kútgém hegyére rossz szűr van

akasztva. Jelentése: megérkezett az ócskás. Vette a bőrt, hullott szőrt,

gyapjút és pipaszárat, rámás tükröt, bicskát, bajuszpedrőt árult.”

Fabéléses kút Középkori kút

Gémeskút, mint „üzenettovábbító eszköz”

Eleink a kutak kávájának tetejét jellemzően lefeték vagy deszkából, vagy

pedig vaslemezből készült fedéllel. Ez azt a célt szolgálta, hogy a kútban

lévő vízbe a „kútszájon” keresztül semmilyen külső szennyeződés, idegen

anyag ne jusson be, ezáltal ne rontsa a kútból kitermelhető víz minőségét.

A fúrási technológia és a kapcsolódó gépészeti berendezések fejlődésével

az ásott, vert, iszapoló hengerrel mélyített, vagy fúrt, de jellemzően sekély

mélységközben települt, zömmel kedvezőtlen kifejlődésű, ezáltal csekély

(néhány 10 vagy 100 l/p vízszolgáltató képességű kutak mellett

megjelentek a több 100, illetve több ezer mélységű kutak is.

A 30 oC feletti hőmérsékletű felszín alatti vizeket hévíznek nevezzük,

melyek a hazai fürdőkultúra (balneológia) kialakulását, valamint az Alföld

déli részén a fűtött fóliasátras és üvegházas kertészet széles körű

elterjedését segítették elő.

Jellemzően a mélyebben települt és kedvező kifejlődésű vízadó

rétegekben tárolt hévizek rendelkeznek olyan nagyságrendű oldott

ásványianyag-tartalommal, melyek lehetővé teszik gyógyvízként történő

alkalmazásukat, akár fürdő-, akár – lehűtést követően – ivókúra keretében.

A gyógyvizeket az egészségügyi ellátásban kiegészítő kezelésként ízületi

és emésztőrendszeri bántalmakra alkalmazzák elterjedten.

Néhány kúttípus – napjainkra – a társadalmi szokások, valamint életvitel

változásából adódóan teljes eltűnt a köztudatból és a mindennapi

használatból. Ilyenek pl. sírkút, gödörkút, várkút, horgos kút, kanalas kút.

Gémeskutakat és kerekes kutakat még elvétve lehet találni a határban

barangolva, vagy pedig kisebb falvak utcáin. Sajnos jellemzően igen

kedvezőtlen műszaki állapotban vannak.

Téglafalazatú gulya-(marhaitató)kút

Kanalas kút
„Kalickás” kút

Kettősgémű kút

Horgos kút

Csigás kút

Kerekes kút

A kútlétesítés eszközrendszere a kezdetektől napjainkig

Kútásó kapa

Szólások, közmondások

A kutat először kiássák, aztán megtéglázzák. – A kútban mennyi a víz, mégis ki lehet merni. – Kutat is ki lehet merni. – Kutat se

lehet egészen kimerni. – A pap kútjából merítette a vizet. – Addig jár a korsó a kútra, hogy egyszer oda szakad. – Addig jár a korsó

a kútra, míg el nem törik. – Belehuhog mint szuszi a kútba. (Gazdája feleségét szeretközni látta, s elmondani nem merte, hát a

kútba behuhogta.) – Benne vagyunk, mint Fütyülős a kútban. (Bajban vagyunk. A kútásók Fütyülős nevű társukat a kútban

hagyták.) – Bolond a kútba könnyen vethet követ. – Egy kútba elég egy ostorfa. – Elmúlt a szomjúság, nem barát a kút. – Egy

bolond néha olyan követ vet a kútba, hogy tíz okos sem vonja ki. – Egy bolond oly követ vet a kútba, hogy száz okos sem veszi ki.

E. – Előtted az út, utánad a kút. (Úgy menj el, hogy vissza ne jöjj.) – Hát alatt völgy is van, kút is van, ihatsz is belőle. – Igen kerüli,

mint farkas a kutat. – Jó dolga van, mint szútori asszonynak a kútban. – Jobb más kútjából meríteni. – Ki mindig égbe néz, kútba

esik. – Kút, kút, de nem apád ásta. – Kútba esett. (Szerelmes. Társas-játék: kútba estem.) – Kútba estem, ki húzzon ki? a ki

szeret, az húzzon ki. – Mély mint a kút. – Mély mint a világosi kút. – Mulat mint kutya a kútban. – Mulat mint Bodorék kutyája a

kútban. (Kelepcébe került.) – Mulat mint a tényi kutya a kútban. – Nagy követ dob a kútba. (Nagy dologba kezd.) – Nagy követ

vetett a kútba. – Olyan követ vethet egy bolond a kútba, hogy gond lesz tíz eszesnek is kivenni. – Mulat mint Kármáncsi a kútban.

– Mulat mint Szívós a kútban. – Nem adnám egy kút garasért. – Nemcsak az szomjas, ki a kútba néz. – Nincs oly kút, mely ki nem

fogyna, ha mindig húzzák. – Rossz kút az, melybe vizet kell hordani. – Üldögél, mint Bodóék ökrük a kút mellett. (Beleheveredett a

sárba, nem tud kikapaszkodni.)

Kút az irodalomban, illetve a népdalokban

Tóth Árpád: A kút (1916)

„…Kávája csempe,

Vén fala süppedt;

Rozsdálva csügged

Vas lánca, s zizzen,

Ha a szél szisszen…”

Aranyosi Ervin: Görögdinnye a kútból (2019)

„…Én is leengedtem

vödrömet kutamba,

aztán nézd csak pajtás,

mi került utamba?

Hideg görögdinnye,

finom, szomjat oltó…”

Aranyosi Ervin: A szamár és a kút… (2009)

„A paraszt szamara beesett a kútba...

…Kútja rég kiszáradt és víz nélkül maradt…”

Néhány népdalban is megjelenik egy-egy

„kútkép”, például: „Kiskút, kerekes kút van az

udvarunkba’…”

„Beszédes” településnevek

Mélykút

A mai város közepén egy mély, jó vizű kút volt.

Kékkút

A Kékkút (Kőkút) elnevezés kővel kirakott forrásra,

kútra utal.

Köbölkút

A név a magyar kőből való kút kifejezésből származik.

Kútvölgy (Bp. XII. ker.)

Az elnevezés a mai Dániel út elején feltört tiszta vizű

forrásra utal. Innen hordta a lakosság a vizet.

„Zsigmondy-féle” faszerkezetű fúróberendezés

19. sz. II. fele

Fúróheggyel ellátott vert kút

Kútfúró-berendezés napjainkban
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