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Az elmúlt hónapokban több alka-
lommal hírül adta a nyomtatott és 
elektronikus sajtó, hogy Lövéte táj-
háza tíz éve nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség előtt. Erre az esemény-
re méltóan emlékeztek a község lakói 
is az idei falunapok (2012. szeptember 
7–9.) keretén belül. A tájház udvarán 
misét celebrált László István helyi 
plébános, és a falunapok kulturális 
műsorokkal tűzdelt hivatalos meg-
nyitója is itt zajlott. A lövétei Nép-
házban két szakmai előadást (P. Bu-
zogány Árpád: Tájházak helyzete 

Hargita megyében, Mihály János: A 
lövétei tájház létrejöttének körülmé-
nyei és szerepe a helyi közösség éle-
tében) hallgathattak meg az ér-
deklődők.

A lövétei tájházat, amely hétfőtől 
péntekig 9 és 11, illetve 16 és 18 óra 
között tart nyitva, az elmúlt tíz év alatt 
nagyon sokan felkeresték, megismer-
ték (évente kb. 200–250 látogató van). 
Elsősorban szűkebb hazánkból, a Szé-
kelyföldről érkeztek vendégek, de 
nagyszámú látogató fordult meg ben-
ne Magyarországról is. Ennek elle-

nére úgy gondoljuk, hogy nem hiába-
való, ha tízéves fennállásának évfor-
dulója alkalmából a szóban forgó 
tájházat lapunk hasábjain olvasóink-
nak is bemutatjuk.

Az autóbusszal Lövétére érkező-
nek a központi megállóban (a régi 
piacnál, amelynek emlékét a Piachíd 
őrzi) kell leszállnia, ha a tájházat sze-
retné meglátogatni, amely az 1965-
ben felépített szövetkezeti üzletház 
melletti, nemrég macskakővel kira-
kott kis utcában húzódik meg, a köz-
ségi könyvtár szomszédságában. A 
2011-ben kívül szakszerűen felújított 
egykori lakóház (az adatközlők sze-
rint az 1894. évi lövétei tűzvész után 
épült, 1896-ban) előtt egy 1927-ben 
készült galambbúgos kötött nagykapu 
áll, amelyet Ladó Gábor helyi fafa-
ragó újított fel még 2002-ben.

A kapu mögötti telken álló, alá-
pincézett, cseréppel fedett kőházon 
érződik a közeli szász vidék építésze-
tének hatása (pl. a méretes kőtornác 
vagy eresz, amely egy kisebb előteret 
és a lépcsőket foglalja magába, a hom-
lokzat oromzatos kialakítása stb.). A 
ház vakolatdíszes udvari homlokzatán 
a következő felirat olvasható: „NEM 
A HÁZ TART MEG MAGÁBAN 
HANEM ISTEN ŐRIZ ABBAN : 
EMBER TEHÁT IMÁDKOZZÁL 
HOGY ISTEN LEGYEN HÁZAD-
NÁL”. Az előbb említett kőtornácból 
külön ajtókon keresztül két szoba kö-
zelíthető meg. Az első az ún. tiszta-
szoba, amely helyben készített festett 
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Közgyú́jteményeink

5

bútorzattal és szőtteménnyel („szedet-
tessel”) van berendezve. Legszebb dí-
sze a fenyőfából készült vetett ágy, 
amely elsődlegesen a menyasszonyi 
kelengyeágynemű elhelyezésére, 
közszemlére tételére szolgált. Évszá-
zadokon át ilyen perefernummal (ho-
zománnyal) ment férjhez a lövétei le-
ány. A vetett ágy barna alapozású ágy-
vége vagy böte feliratos. Az egykori 
tulajdonosok, a házasulandó boldog 
pár neve és esküvőjük, azaz nászéj-
szakájuk dátuma van rajta: „ÁLDÁS 
ÉS BÉKE EZ ÉLETBEN. GÁBOS 
MIHÁLy. ÉS NEJE MIHÁLy JU-
LIÁNA 1930. 6. Ho. 3-án”. A tájház 
még jó néhány, évszámmal ellátott, 
öreg kelengyetároló és ülőbútorral 
(menyasszonyi ládák, becsapolt lábú, 
deszkatámlás székek, falba mélyesz-
tett tékák) büszkélkedik. Ezek közül a 
legszebb talán az a fenyőfából készült, 
festett (sötétzöld alapon három ka-
zetta, melyben különféle virágcsok-
rok vannak), kovácsoltvas zárral el-
látott menyasszonyi láda vagy tuli-
pántos láda, amelynek fedelén, belül, 
fehér alapon, levélminták között a kö-
vetkező évszám olvasható: 1851. Az 
évszám fölé egy sérült, virágokkal 
díszített kis papírcédula van bera-
gasztva. Rajta ilyen írás: „SZERE-
TETT KEDVESEM MÁRTON 
KATALIN. Miután szíved dobogott, 
úgy az enyém is…” (tovább olvas-
hatatlan). E szobában kapott helyet az 
egykori lövétei népviseletet bemutató 
archív fotókiállítás (a székelyudvar-
helyi Kováts István fényképész egy-
kori képeiből) is, Egyed József vállal-
kozó támogatásának köszönhetően. A 
hátulsó szoba falán szintén egy ál-
landó képkiállítás látható Ádám Gyu-
la fotóművész Lövéte népi építészetét 
bemutató képeiből. Itt egy régi típusú, 
hosszú osztováta (szövőszék) is fel 
van állítva, amelyen a tájház oktatója, 
Fazakas Ágnes népi mester a szövés 
és fonás csínját-bínját mutatja be napi 
rendszerességgel a köri tevékenység-
re járó diákoknak, illetve a tájházba 
látogatóknak. Ebben a „műhelyben” 
évente 20–30 diáklány tanul kézimun-
kázni (gyöngyöt fűzni, terítőket, zseb-
kendőket, kötényeket hímezni, női in-
get varrni stb.) a második osztálytól a 
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hetedik osztályig. Ezen kívül a 2009 
novemberében alakult lövétei Asz-
szonykórus is ide jár próbálni. Fela-
datuknak nem csupán a népdalok ta-
nulását és éneklését tekintik, hanem a 
sajátos lövétei népviselet gyöngysze-
meinek bemutatását is. Tagjai: András 
Katalin, Demeter Erzsébet, Egyed 
Márta, Égei Erzsébet, Fazakas Ágnes, 
György Ella, György Emese, György 
Emőke, Ladó Ilona, Ladó Rozália, 
Lázár Éva, Lázár Jolán, Mag Juliánna, 
Márton Irma, Márton Veronika, Or-

bán Magdolna, Orbán (Gábos) Mag-
dolna, Pál Ilona, Pál (András) Ilona, 
Páll Angella, Silye Mária, Silye Teréz, 
Tódor Teréz, Török Lázár Anna. A 
tagok a nagyobb ünnepek, rendezvé-
nyek alkalmával szívesen vállalják az 
elhíresült vendégmarasztaló lövétei 
„kókós” lepény megsütését „szükség 
szerint”, a tájház háta mögött 2002-
ben megépített hagyományos kemen-
cében. 

Ebbe a kemencébe az elmúlt tíz év 
alatt sokszor be kellett hevíteni… 
Ugyanis ez az idő alatt a tájház számos 
rendezvénynek adott otthont. Hogy 

csak néhányat említsünk: zajlott itt 
helytörténeti vetélkedő, mesterségek 
bemutatója, adventi koszorúkészítés, 
főzőverseny, viseletet bemutató kiál-
lítás, vagy amelyen a gyermekek be-
mutatták az itt készült tárgyaikat. A 
falutalálkozók, falunapok alkalmával 
is mindig tele volt és van az udvar (pl. 
2006 augusztusában, a III. Falutalál-
kozó keretében a Kákvirág Tánccso-
port által felújított régi lövétei la-
kodalom alkalmával a leányos ház 
szerepét töltötte be). 2010-ben ma-
jálist tartottak a fogyatékkal élő, hát-
rányos helyzetű fiatalok számára itt az 
Őrangyal program keretében. A 2011. 
évi Kulturális Örökség Napján a Kis-
Homoród mentén szervezett tanul-
mányút egyik helyszíne volt, s októ-
berben az Udvarhelyszéki Népművé-
szek Egyesülete itt tartotta szakmai 
konferenciáját.

A fentiekből, úgy véljük, egyértel-
műen kiderül: a lövétei tájház betel-
jesítette 2002-ben vállalt küldetését, s 
napjainkra igazi élő tájházzá vált, 
mert a benne látható kiállítások mel-
lett az elmúlt évek során körülötte 
sokféle foglalkozás zajlott és zajlik, s 
udvarát manapság délutánonként 
nemcsak a derűsen munkálkodó gyer-
mekek, hanem a próbákra és más al-
kalmi összejövetelekre ide járó Asz-
szonykórus hangja is betölti.

Mihály János
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Tudományos megfigyelések bizo-
nyítják, hogy az ember víz nélkül ál-
talában 72 óra, azaz három nap alatt a 
kiszáradás következtében életét veszí-
ti. A víz nélkülözhetetlenségét jelzi, 
hogy az emberek igyekeztek telepü-
léseiket folyóvizek közelében létre-
hozni. 

A víz fontossága miatt minden 
gazdaság fenntartásában nagy szere-
pet kapott a kút. A székely falvakban 
az úgynevezett „életszer” építése a 
kútásatással és az illemhely megépí-
tésével kezdődött. A kútásás önálló 
mesterség, gyakorlása nagy szakér-
telmet igényel. Főként addig volt ez 
így, amíg lapos rakókövekkel készült 
el a kút belvilága. A betongyűrűkkel 
bélelt kutak ásása már egyszerűbb, és 
napjainkban e kutak száma is csök-
ken, hiszen lassan a legkisebb telepü-
lések is vezetékes vízzel lesznek el-
látva. 

Hogy az utókor számára fennma-
radhasson a régi kútásás technikája, 
felkerestem a 75 éves Bebi Sándor 
alsóboldogfalvi lakost, aki aktív kút-
ásóként tevékenykedett a nevezett fa-
luban és Udvarhelyszék több telepü-
lésén. E szakmát nagyapjától, Ötvös 
Sándortól és néhai édesapjától, Bebi 
Samutól sajátította el.

Elmondása szerint egy kővel ki-
rakott kút megásásához és kirakásá-
hoz három személy szükségeltetett. A 
kút helyének kijelölésénél mindig 
figyelembe vették a legközelebbi 
szomszéd kútjának irányát és annak 
mélységét. Ez biztos irányt adott arra, 
hogy a talajban hol található vízér. A 
mélységre azért figyeltek, mert ha 
mélyebbre ástak a szomszéd kútjánál, 
a vizet „ellopták”, ami azt jelentette, 
hogy a víz a mélyebbre ásott kútba 
özönlött a palaréteg tetején. Sima te-
rületen a kút mélysége általában 8 
méter kellett legyen, dombosabb ud-
varokon akár 12 méterig is le kellett 
ásni. 

Ásáskor a gödör átmérője 2 m szé-
les volt. Amint haladtak lefele, a gö-
dör fölé három szarufából készült áll-
ványra rögzített csigával, veder segít-
ségével húzták felszínre a kitermelt 
talajt. Amikor a talaj sárgás, homokos 
kezdett lenni, azt jelezte, hogy körül-

A víz az élet forrása

belül 3 méterre kell még ásni, hogy 
megjelenjen a víz. A feltörő vizet a 
csigára szerelt vedrekkel gyorsan ki 
kellett merni, mert 90 cm átmérőjű 
belvilágot hagyva a kútban levő mes-
ter megkezdte a lapos kövek lerakását. 
Ennek külső oldalához gubacskő tám-
falat rakott, mely meggátolta a lapos 
kövek elmozdulását, illetve a gödörfal 
beomlását. Gubacskővel a víz felszí-
néig rakták a támfalat, hogy a víz tisz-
ta maradjon, azon felül a kirakott fal 
és a gödör oldala közti területet a ki-
dobott föld visszadobálásával és an-
nak döngölésével biztosították.

Mint minden mesterségnél, a kút-
ásás esetében is megvolt a fortélya an-
nak, hogy minél több pénzt hajtsanak 
fel a fösvényebb gazdáktól, akik még 
pálinkával sem kínálták a munkáso-
kat. Ilyen volt például az, amikor az 
első pár liter víz megjelenésekor a 
gazdától kértek egy poharat, hogy 
kóstolja meg a vizet. Közben a mester 
a zsebébe dugott kiskanálnyi sót be-
letette, felrázta, s amikor a gazda meg-
kóstolta, kérdően nézett rájuk, mit 
tudnának tenni, hogy a só íze ne érez-
zen. A kútásók bizonyos összeg és pár 
liter pálinka fejében megígérték, hogy 
addig ásnak lefelé, míg eltűnik a sós 
réteg (ami nem is létezett valójában) s 
jó íze lesz a víznek.

Egy másik fortélyuk a kútásáshoz 
való megfelelő hely keresése volt. Ha 

a gazda olyan helyre akarta ásatni, 
ahol tömörebb volt a talaj vagy éppen 
dombos, hogy ezt a munkások el-
kerülhessék, azt mondták, hogy ők 
tudják megkeresni, hol van a talaj mé-
lyén a víz „ere”. A fülükbe „fülhallga-
tóként” kialakított, meggörbített vé-
kony fűzfavesszőt dugtak, s addig sé-
táltak az udvaron, ameddig az általuk 
kiszemelt helyhez érkeztek. Ekkor a 
főmester felkiáltott: Hű az áldóját, 
hogy hallatszik ezen a helyen jó mély-
ről a víz zúgása! A gazda örömmel be-
leegyezett, hogy oda ássák a kutat. 

Miután a kútásást befejezték, 
következett a „kút gárdájának” a meg-
alkotása, mely cserefából előre elké-
szített, megfelelő méretű kávára sze-
gezett fosznideszkákból állt. Melléje 
helyezték el a kútgémet, melynek álló 
része tölgyfából készült. A kút ostorát 
simára gyalult fenyőfából készítették, 
s erre szerelték fel a fadongákból ké-
szült, abroncsokkal összefogatott 
vedret. Ma már csak egy létezik ilyen 
a faluban, mely a Simó Sándor tulaj-
dona. Idővel áttértek a tekerőkarral 
felszerelt hengeres, majd a kerekes 
kutakra. Mindkettőnek a hengerére 
lánc volt szerelve, de ezeket már pléh-
vedrekkel látták el, azzal húzták ki a 
vizet a kútból. Ilyen típusú kút még 
sok látható a falvakban, reméljük, a 
vezetékes víz nem okozza eltűntüket.

Gálfalvi Gábor

Gémeskút 
(Simó Sándor tulajdona)
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