
KÚTÁSÁS

Az Alföld ivóvízellátása régi időktől fogva súlyos problémája volt az ittlakó
népnek. Az emberi és állati vízszükségletnek csak csekély hányadát nyújtották itt
a folyóvizek. Források pedig egyáltalán nem voltak. A vízszükséglet túlnyomó részét
a felszín alatti rétegvizek szolgáltatták még a közelmúltban is. Még ma is számottevő
ivóvízszükségletet elégítenek ki - különösen az állatok részére - az ásott kutak,
amelyek az egész országban - főként az Alföldön, különösképpen pedig talán a Nagy-
kunságon találhatók legnagyobb számban.

Az ásottkút készítésének egyik legrégibb módja az ún. sírkút ásása volt. Sírkutat
mélyebb fekvésű, lehetőleg vísjárta területen, többnyire csak szükségből készítettek
nagy szárazság idején, amikor a rendes ásott kutak vize nem volt elég a jószágok
felitatására, vagy éppenéggel kiszáradtak. így pl. az 1863. évi aszály idején, amikor
a Berettyó folyó is teljesen kiszáradt, annak medrében ástak ilyen sírkutakat. Méternyi
szélességben 4-5 m hosszant sírszerű gödröt ástak 2-3 m mélyre az agyagos-homokos
sárgaföldben1, amíg csak fel nem fakadt a víz. A gödröt úgy ásták, hogy az egyik
vége felé menetelesen lejtett. Ennek az volt a célja, hogy a felfakadó vizet merítés
céljából meg lehessen közelíteni a gödör sarkában, amelyet még kissé mélyítettek is.
Az ilyen sírkutak csak ideiglenes használatra készültek, télen oldalfalaik rend-
szerint be is omlottak.

A rendes ásott és téglával kirakott falú kút tartós használatra, hosszú időre szólt.
Itt-ott még ma is vannak igen régi, 150-200 évesre is becsült kutak. Az Ecseg-pusztai
Kiri-tóban néhány évvel ezelőtt még használatban volt „Páfrányos kút" talán 200
évesnél is idősebb. Az ásott kút készítése nem tartozott ugyan az engedélyhez vagy
képesítéshez kötött iparágak közé, de nagy hozzáértést megkívánó kismesterség volt,
amely rendszerint apáról fiúra öröklődött. A jó kútásó mest-er híre messzire elment
és a szomszédos községekbe is elhívták kutat ásni. Némelyik kútásó családban örök-
letes előnévvé is vált a mesterség. Pl. Túrkevén a Kútásó Tóth Ignác családjánál.

A rétegvizek az agyagos, szikes nagykunsági talajokban általában és átlagosan
7-8 m mélységben találhatók. A vízszintje azonban időnként változik. így 1940-41-ben
nchol 1-2 m-re emelkedett fel, 1966-67-ben pedig egyes mélyebb fekvésű helyen szinte
még kifelé is folyt a víz a kútból, de egy ásónyomra a földből is felfakadt. Ilyenkor
természetesen kutat ásni nem is lehet.

Az ásott kút szélessége rendszerint fél öltől másfél ölig (1-3 m-ig) szokott lenni.
A túrpásztói legelőn van egy 4 m széles csordakút is. Manapság leginkább 1 m-es
belvilágú kutakat szoktak készíteni.

A kútásás általában a következőképpen megy végbe. Először is kijelölik a kút
helyét, ott kört húznak „módiával". A módla két egyenlő hosszú lécdarab, középen
összeszegelve egy nagy 4 colos szeggel. A szeg vége kiáll, hogy a földbe belemenjen.
A szeget belenyomják a földbe, a felső léc egyik végéhez odaáll, egy ember ásóval,
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azt hozzányomja a léc végéhez, a másik ember körbe forgatja a lécet és a végéhez
nyomott ásóval megkarcolják a földet. Így készül a kút köralakja, amely a tégla
kétszeres hosszával nagyobb, mint amilyen majd elkészítve lesz. A kút szabályos
köralakjának és pontos méretének betartása céljából a módlát minden ásónyom után
használják, míg a vízig nem érnek. A kijelölés után megkezdik az ásást. A kiásott
földet kb. 3 m mélységig, vagy amíg csak bírják, lapáttal hányják ki, azután pedig,
ha a kút szélesebb méretű és lehet benne könnyebben mozogni, mint pl. a csorda-,
vagy gulyakutaknál, állót szerelnek fel. Kb. 3 m-nél 2 erős karót bevernek 30 cm-re
a kút oldalfalába és arra deszkákat raknak. A kút fala felőli oldalára eső deszkát
köralakban kivágják, hogy a föld ne tudjon onnan visszapotyogni. Erre az állóra
hányják fel alulról a kiásott földet, onnan pedig egy ember kihányja a felszínre,
egy másik meg odafent a széléről hányja el. Mikor megint lejebb érnek vagy 3 m-rel,
az ellenkező oldalon hasonló állót csinálnak és arra hányják fel a földet, majd onnan
a felsőre és így tovább.

Ekkor már rendesen közeledik a vízszint; izzód a kút fala. Mikor elérték a vizet,
beleeresztik a kútba az árkust. Ez deszkából és lécből készült váz, 5-6 m magas.
Alul a talpán köralakra szabott kétsoros deszkakeret van összességeivé. Szélessége
a tégla szélességével egyenlő (15-16 cm). Nagy kutaknál ennek a kétszerese, vagyis
a tégla hossza, mert szokták hosszára is rakni a téglafalat, különösen nagy kutaknál,
hogy erős legyen. Az árkus alját kívülről körülszegezik léccel 25-30 cm-nyire egymás-
tól. A lécek hossza 5-6 m. Régebben három árkust is használtak, egyet-egyet a két
végén, egy meg a közepén volt a 6 m-es lécnek, mert így könnyebb volt a téglát
belerakni. Ma már takarékosságból, csak az alsó árkust szerelik fel.

Ha a kész árkust beleeresztették a kútbal, telerakják téglával s utána megkezdik
tovább ásni a kutat. A továbbhaladás úgy történik, hogy az árkus alatt kivájják
a földet, vagy homokot és az árkus magától süllyed lefelé egyenletesen 3-4 m-ig.
Közben a kitörő vizet és a kivájt homokot nagy vasvederben kihúzzák. Mikor már
nem győzik meg a víz kimérését, abbahagyják az ásást és telerakják a kút falán
még hiányzó részt téglával. Ha mélyen kell dolgozni, megint állót csinálnak és arról
dolgoznak.

A kútból kikerülő föld és víz kiemelésére a kút sxáján kúthengert (régebben
kukora volt a neve), vagy 3, véggel egymásra erősített oszlopra csigát állítanak fel.
Ezzel húzzák fel a földet a kisebb (1 m-es) kutakból s ezzel eresztik le a téglát is
a vederben. Földfelhányást alulról csak a nagy kutaknál alkalmazzák, kis kutaknál
- és ez a rendes - már az első 3 m után felállítják a hengert vagy a csigát.

A kútásáshoz a mesteren kívül 2-3 ember kell segítségnek. Ezeket rendszerint
a gazda (a munkáltató) adja, illetve fizeti napszámban. A kútásó mester kialkudott
munkadíja régebben 10-15 q búza volt, aszerint, hogy hány méteres lett a kút. A mun-
kálfótó 1-2 csobán bort, vagy néha 1 üveg pálinkát is hozott ki, de csak végezetkor.
Kútásás közben sohasem ittak s/eszesitalt, csak utána. Néha 2-3 kg szalonnát is bele-
alkudtak a munkabérbe. Minden anyagot a munkaadó adott és szállított ki a tett-
helyre. Aki nem adott fuvart, pénzen váltotta meg.

A kútásó a rendes méretű (1 m-es belvilágú) kútban naponta 3-4 métert halad,
úgy, hogy harmadnapra eléri a víz szintjét és eresztheti le az árkust. Ásás közben
a módiával mindig ellenőrzi, hogy egyenletes kerek-e a fal és pontosan meg van-e
a merték, mert az árkusnak pontosan passzolni kellett a kút méretéhez, úgy készítették
el már jó előre.

Túrkevén és környékén rendesen 9-10 m-ig sárga agyagban dolgoznak, majd
azután következik a kék agyag vagy homok. A kemény kék agyagból nehezen jön víz,
inkább a kék homokból. Ebben a rétegben nagyon sok a „békateknő"; kagyló, csiga-
héj, ami sárga homokban nem szokott lenni. Az ilyen rétegben van a víz. Mikor



elérik a víz szintjét, könnyezik a fal, minél lejjebb ásnak, annál jobban igyekszik
a \íz oldalról, alulról szivárogni. Néha olyan rétegre akadnak, ahol nagyon apró-
szemű homok van (fosóbomok), ezt a víz magával hozza és nem tudnak tőle tovább
haladni, mert mire a veder megfordul, megint annyi gyűlik össze. Ilyenkor abba-
hagyják a munkát, nem tudnak tovább ásni. Az ilyen kút rendszerint kevesebb vizet
ad, ha pl. a víz szintje alatt 2 m-re már jelentkezik. Ha 4-5 m-re akadnak fosó-
homokra, az nem baj, mert akkor már van sok víz. Mikor a kút elkészült, ráteszik
a kút szájára a kávát, amely deszkából készül, újabban betongyűrűből. Először össze-
ácsolják a rámáját és bedeszkázzák 90 cm magasra. Az ágas felállítása és a gém fel-
szerelése szintén a kútásó munkája. Felszereli a kútostort is és rá a vedret. A kút-
ágas rendesen kétágú erős akácfából készül. Két ágába lyukat fúrnak és a kútgémet
járomszeggel erősítik fel rá, de ez nem valódi járomszeg, hanem annál jóval nagyobb.
A kútostoron felül vaspálcák vagy láncszemek kapcsolódnak a gém végéhez, alulról
pedig az ostor alsó végén van a vas-kankarék, erre akasztják a vedret, gulyakutaknál
a dézsát. A gém végére kiegyensúlyozásnak koloncot is szoktak akasztani. Valamilyen
súlyos tárgyat, vasdarabot, kereket, ekevasat, fatuskót stb. Gulyakutaknál a gém hátsó
végére kötelet szerelnek fel, ez alatt van egy facövek, ugróbak, erre felugorva rántja
le a gémet a bojtárgyerek, így segít húzni a vizet.

Városok, községek belterületén a gémcskút ma már ritkaság számba megy, inkább
a hengeres, vagy kerekes kút található még, de már ezek is idejüket múlják, mert
a legtöbb községben ma már a jó ivóvizet Northon-, vagy artézi kutak szolgáltatják.
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