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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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