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Átalakuló és a szocializmust építő életünk lendületes munkája köz
ben1 a népi életből lassan kimaradnak azok a szokások, amelyek a régi hie
delemvilág egyes elavult megnyilvánulásait még az utóbbi időkig is gya
korolták.

Egy ilyen népi szokást írok le az alábbi ismertetésben: a gyalakuti 
tavaszi csorgóújítást. — E népszokás abba a szokásanyagcsoportba tarto
zik, ahol egyes szokások gyakorlásában a hagyomány egyes népcsoportok
nak és azon belül egyik nemnek ad jelentősebb szerepet s egyidőre — a 
hagyomány törvénye szerint — szorosan egyöntetű, szervézett tevékeny
ségre ösztönzi.

Gyaiakuta a Nagyküküllő középső folyásának kezdeténél fekszik, Er- 
dőszentgyörgytől nyugatra nehány kilométerre, a Szováta felé vezető műút 
mentén. — A községnek nagyrésze azonban két párhuzamos utcával a 
Nagyküküllőbe torkolló és a Bikás hegy felől folydogáló kis patakvölgy 
kétoldali teraszán fekszik. — A mellékvölgy baloldali teraszán húzódó ut
cának közepe táján, a völgyfenék oldalán, az„ utca kis négyszögletű tér
séggé alakul s annak közepén van egy bővizű csorgó, amelyet a falu la
kossága nagy becsben tart s megóvása, tisztántartása céljából föléje egy 
népi díszítőmotivumokban gazdag, faragott védőalkotmányt szerkesztett, 
amelyet még néhány évvel ezelőtt is — az építmény szerkezeti elemeihez 
hagyományosan ragaszkodva — megújított.

Erre a csorgóra, mint ősidők óta meglévőre emlékszik a hagyomány. 
Varga Mózes (Hegyi) 69 éves dolgozó paraszt s vele együtt mások a 
régi öregektől-hallott hagyomány szerint a falu nevét is e csorgóval hoz
zák kapcsolatba, miszerint a Bikás hegy legendás várától e csörgőhöz ré
gebb egy „gyalog-út" (ösvény) vezetett s a falu. e hajdani „gyalog-úttól“ 
kapta volna a nevét. (Gyalog út — gyalog úta — Gyalak-úta.)

A csorgóval kapcsolatos, mind a mai napig Őrzött nagy tiszteletben- 
tartási tény is amellett bizonyít, hogy a falu első települése e csorgó kö
rül alakult ki úgy 50—60 esztendővel ezelőtt, — mondja Varga Mózes, — 
a falu másik utcájából és a mai országút mellett alakult utcából is korsók
kal még idejártak vízért, mert a faluban kút nem igen volt. Még ma is 
az utca lakói és a mezőrejárók innen viszik az ivóvizet.

Mielőtt a csorgóval kapcsolatos hagyományt vizsgálnók, nézzük meg 
magának a csorgónak az elhelyezését, alakját és a védőszerkezet alkotó, 
részeit.



A csörgő, a patak folyási irányával párhuzamosan haladó utca jobb 
oldalából benyíló kb. 15X15 m nagyságú lejtős oldalú térség közepén van. 
Négy főrészből áll: 1. a csorgóféjből, 2. a csörgőt védő kopjafás alkot
mányból, 3. a csorgópadból és 4. a csörgő árkából. (Lásd a rajzot.)

Nagyságánál fogva a legszembetűnőbb ezek közül a csorgó kifolyása 
fölé helyezett és azt védő szerkezet. Ez a csorgó kifolyását egy 268X182 
cm alapú területen borítja. A téglalapalakú terület négy sarkán egy-egy 
földbevert vékonyabb, négyszögletű, faragással és mélyített lyuggatással 
díszített oszlop emelkedik s ezenkívül mindegyik oldalon két-két oszlop 
(összesen 12), s így egy oldalon négy oszlop van, a sarokoszlopokat is 
mindig beleszámítva. Az oszlopokat „csorgófák“-nak nevezik, magasságuk 
200—210 cm, vastagságuk 10—12 cm. Anyaguk könnyen faragható, szálka
mentes égerfa.

1. kép. Gyalakuta község csorgó-kútja.

A csorgófákat mind a négy oldalon az ú. n. kávák kötik össze. Az 
„alsó kávasor“ a földtől számított 86 cm magasságban van, a „felső káva- 
sor“ az alsótól 35 cm-re. A kávák a csorgófákba „oásef'-ekkel vannak be
ágyazva és beékelve. A csorgófa a felső káváig sima, csupán a készítője 
nevének kezdőbetűi vannak mélyített lyukakkal beleütve, azonfelül fara
gással díszített. A 85—90 cm-es felső részt hatszor ismétlődő, minden osz
lopon egyforma motívum díszíti s az oszlopfejek tulipán formájúak. Az 
oszlopfejek díszítésében van azonban annyi változás, hogy a gyengébb 
faragók a szokásos tulipánt egyszerűbb formában készítik el s csak az 
ügyesebb kezűek faragják ki alaposabban.

A kávákkal összefogott és a csorgófák által bekerített térség közepé
ből egy 350 cm magas, négyszögletűre faragott „árbucfa“ emelkedik ki, 
amelynek oldalai 13X13 cm-esek. Ennek i$ felső része a csorgófákhoz 
hasonló kiképzésű, azzal a különbséggel, hogy a díszítő motívum hétszer 
ismétlődik. Az árbucfára is a díszített rész alatt a készítőjének neve és a
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készítési idő évszáma van szintén a szokásos mélyített kerek lyuggatással 
beleütve. A fej szépen képzett, stilizált tulipán.

A csorgófákból alkotott kerítést, a középen emelkedő árbucfa körül, 
a csorgófák tetejéig tele rakják szorosan összetaposott száraz tövisbokor- 
ágakkal. Az ágakat vízszintesen rakva tapossák egymásra, ügyelve arra, 
hogy az oldalak ne legyenek „borzosak“. A szorosan egymásra taposott és 
kerítés közé fogott töviságrakás célja, hogy a csörgő vizét a forrás fölött 
megvédje az állatok vagy rosszakaratú emberek hozzáférésétől s a kifolyó 
vizet befödve, beárnyékolva, a legnagyobb melegben is hűvösen tartsa, a 
nagy hidegben pedig a fagytól óvja.

E védőszerkezet alatt, a forrás szájától a tövisrakás alá egy deszká
val befedett kb. 2 m hosszú facsatorna nyúlik be, amely a forrás vizét a 
,,csorgófej“-hez vezeti. Ezt a „csorgófej “-et a védőalkotmány belső, keske- 
nyebbik oldalának az aljához illesztették. A csorgófej faragott farkasfejet 
ábrázol, melynek hossza 44 cm. A farkasfej szájnyílásában van a „furat", 
amelyen a csörgő vize keresztülfolyik. A szájnyílás fúratába egy kinyúló 
bádogcsatornácskát illesztettek, a vizsugár egyenletes lefolyásának a biz
tosítására. A csorgófej fölé és részben az alsó káváig egy deszkából álló 
kis csorgópadot szerkesztettek, amelynek belső lábait tulajdonképpen a két 
közbelső csorgófa, külső lábait pedig a csorgófejnél a föld beomlását visz- 
szatartó deszkafal oszlopai alkotják.

E deszkafaltól kezdődik a cövekkel kitámasztott, deszkákkal védett 
„csorgóárok‘r, amely a csorgófej alá annyira be van mélyítve, hogy egy 
itatócseber is férjen be alája. Ebből a célból az árok szélessége 130 cm. 
A csorgófej mögötti deszkafaltól kezdődően 150 cm hosszúságban a csorgó- 
árok alját is bedeszkázták, hogy az odatett vizesedény ne sárosodjék el.

A csorgófej jel szemben, a csorgóárok fölé a bedeszkázott' rész vé
génél emelkedik a tulajdonképpeni „csorgópad", amelynek hátsó láboszlo
pai 170 cm magasak, elülső oszlopai pedig az árok felső szintjétől szá
mítva 80 cm-esek. A pad hátulsó oszlopain az ü'lésdeszka fölé emelkedő 
oszloprészek szintén a csorgófákéhoz hasonló motívumokkal díszítettek.

A csorgófej felett kiképzett padka kizárólag a korsók számára készült.
Ezek után tekintsük át azt a hagyományanyagot, amely a tavaszi 

esorgóújítással volt kapcsolatban.
A tavaszi csorgóújítás ideje a húsvét előtti szombat volt. Lényege: 

a csörgő védőszerkezetének és más alkotórészeinek a minden évbeli ki
cseréléséből, valamint az elfolyó vizet levezető részeknek a kitisztítá
sából áll. ■

Az előkészületek a megújítás műveletéhez a szokásos időpont előtt 
már két héttel megkezdődtek. A legénysorba került ifjak csoportja az 
„újítás előtt" két héttel, a -bét valamelyik estéjén összegyűlt a kijelölt le
gény házánál, hogy a csorgóújítás módozatait megbeszélje. (A legénnyé 
válás idejét az ifjúnak sorozással történő katonasorba való kerülése hatá
rozza meg.)

Az összegyűlt csoport — létszámától függően — kiválasztott két 
vagy négy ügyes legényt, akik a csorgóújítás munkálatait irányítani fog
ják, vezetik és irányítják a kántálást, valamint az ünnep másodnapi 
„csorgóújító-táncot" is. A kiválasztott legények a „vőfélyek".
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A csoport minden legényének elsősorban az volt a kötelessége, hogy 
az elkövetkező két hét alatt faragjon egy-egy csorgófát, egy kijelölt legény 
faragja meg az árbucfát s mindegyik készítsen egy-egy kávának való kö
tést. A legügyesebb kezű faragó pedig vállalja a csorgófej állatfejének 
a kifaragását. Kijelölték, hogy a szükséges deszkákat kik szerzik be és kik 
fogják elkészíteni a deszkafalakat kitámasztó cövekeket. Megbeszélték a 
kántálás részleteit s az ez alkalommál kapott pénzajándékoknak a kezelési 
módját (az így szerzett pénzösszeggel a megújítási-tánc költségeihez já 
rultak hozzá), továbbá a falu népének a táncba való meghivási módozatait.

Számbavették, hogy minden csorgófa, csorgópad-fa és árbucfa ki
cserélése megtörténhetik-e, van-e annyi legény, mert mindenki csak egy 
főszerkezeti darabot készíthet. Ha nem volt annyi legény, mint ahány fő
szerkezeti darabot kellett volna kicserélni, akkor elsősorban a védőszerke
zet csorgófáinak és az árbucfánakHdcserélésére került sor s az azelőtti 
évben készült és ez alkalommal kicserélt darabokból készítették el a csorgó- 
pad támlájának oszlopait. Ha az is megtörtént, hogy a legények száma 
kevesebb «/olt, mint a csörgő védőszerkezetének oszlopszáma (12 darab), 
akkor a megújításkor a múltévi részek közül csak a gyengébbeket, korhad- 
tabbakat cserélték ki, — az újonnan készített oszlopok számától függően. 
A csorgófej kicserélésére azonban minden évben sor került. Fontos tény 
az, hogy a csorgófej minden évben más és más állatfejet ábrázolt: egyik 
évben kígyót, másik évben tehén-, ló-, disznó-, kutya- stb. fejet.

Miután minden részletében elkészült a csorgoújitási terv, szétoszlot
tak s az elkövetkezendő két hét alatt mindenki a magára vállalt darabot 
kifaragta, illetve a deszkákat megszerezte.

Nagyjelentőségű tény az is, hogy a csorgófák és az árbucfa díszít
ményei minden évben ugyanazokkal a motívumokkal faragódtak, a hagyo
mányos formát szigorúan megőrizve. Ez elsősorban a megújítás technikai 
kivitelével volt kapcsolatban, mert ritka volt az az esztendő, hogy minden 
szerkezeti darab kicserélésére egy-egy legény jusson s ha a formától és 
a méretektől önkényesen eltértek volna, — a hagyományos szerkezet össz
hangját bontották volna ezzel meg. De ha volt is megfelelő számú legény, 
abban az esetben is a méretek és a díszítő motívumok kötött formájához 
szigorúan alkalmazkodniok kellett.

A csorgóújitás előmunkálatai nagypénteken reggel kezdődtek, ami
kor a csörgő védőszerkezetének keretét kitöltő száraz tövisbokorágakat 
hordták össze. Minden legény — valamelyik tövisbokros hegyoldalról — 
egy-egy jó nagy „villányi14 tövisbokorágat hozott. A tövísághordás napja 
is tehát kötött s a megújítási munkák egyik közösen végzett mozzanatát 
képezte.

Másnap, szombaton reggel, hozzákezdtek a tulajdonképpeni „csorgó- 
újításhoz44. Mindegyik legény az általa elkészített szerkezeti darabot ma
gával vitte s ezenkívül egyéb magára vállalt szerkezeti alkatrészt, vala
mint ki-ki a szükséges szerszámokat.

A meglévő alkotmányt szétbontották s ha minden szerkezeti darab 
kicserélésére nem jutott legény, akkor a szétszedett darabokból kiválogat
ták az újból felhasználandó darabokat. A kiselejtezett darabokat, valamint 
a múltévi töviságakat félrerakták, mit később elosztva, a tűzre hazavittek. 
A csorgó állatfejet ábrázoló „csorgófej“-ét átadták a „legénkék“-nek, akik

80



a falu feletti határban levő forrást szintén egyszerűbb védőszerkezettel 
látták el. A csorgófej így még egy évig használatban maradt s szerepének 
betöltése után szintén tűzre került.

A csorgófej minden ceremónia nélküli átadása után felbontották a 
csorgó védőalkotmánya alatti csatornákat, kitakarították s ezután hozzá
kezdtek az új szerkezet összeállításához. Az oszlopok véseteit, amelyekbe 
az összefogó kávák ágyazódnak bele itt helyben vésték ki.

A csorgó megújítási munkáiba belekapcsolták az ú. n. „kezdő- 
legények“-et is, akiknek a „sor alá“ (katonai sorozás) való kerülése kü
szöbön állt. Ezek „felkínálták11 a segítséget s e munkájukért jutalmul 
részt vehettek a „megújítási-tánc“-ban. Munkájukat a szétbontásnál és a 
takarításnál vették igénybe.

Ezt a mozzanatot ebben a faluban a legénysorba való kerülés máso
dik lépcsőjének tekinthetjük. Valószínű, hogy ez a szokás — a legénysorba 
kerülőknek a csorgóújítási munkába való ilyen módozatú bekapcsolása — 
valamely régibb legényavatási szokás maradványaként örökitődött meg.

Az első lépcső, amelynek tényével a hagyomány a fiúgyermeket a 
„gyermeksor“-ból kiemelte és ,,legénké“-nek nevezte, az iskola befejezése 
utáni konfirmálás volt. E „legénkék“-nek is — amint láttuk — szerepe 
volt a csorgóújítási munkálatoknál, azonban ez a szerep a határon levő, 
másodlagos jelentőségű forrás megújításával csak kiinduló, kezdeti tény, 
első lépcsőfok abban a legénnyéválási folyamatban, amelynek fő momen
tumai — későbbi korban — a tavaszi csorgóújításhoz kapcsolódnak.

Az összeállítási munkálatok megkezdésekor a „vőfélyek11 ünnepi ru
hában, virágos kalappal, virágokkal és szalagokkal díszített botokkal a 
kézben, elindultak „falut járni11, bekopogtatva a lányos házakhoz, — ahol 
gyász volt, azt a házat elkerülték, — hogy a megújító táncba a meghívást 
megejtsék s egyúttal a tánc rendezési költségeire felajánlott adományokat 
begyűjtsék. Mindenütt megkérdezték, „ki mit ad a mulatságra11 s a kapott 
pénzt vagy tojást magukkal vitték.

Ezalatt az idő alatt a csorgóújítás is megtörtént s befejező momen
tuma volt az, amikor a középen kiemelkedő „árbucfára11 az árbucfát ké
szítő legény az erdőről hozott „gyöngyág^-at (fagyöngy) felkötötte. Ezzel 
a ténnyel a csorgóújítás művelete be is végződött.

Szombaton este, vacsora után, az összes legényekből alakult csoport 
a két hét óta tanult énekkel elindult „k á n t á l n i Minden házhoz elmentek. 
Mielőtt az énekléshez kezdtek volna, az egyik vőfély bekiáltva az ajtón, a 
házbeliektől megkérdezte: „A pénzt kiadják-e vagy énekeljünk?11 Volt ház, 
ahol az adományt az ének meghallgatása nélkül is kiadták, vagy ha a 
ház családja az énekre is kiváncsi volt, akkor a házigazda visszafelelt, 
hogy „meg akarjuk hallgatni11. Erre felcsendült az ének s annak elhang
zása után adták ki csak az előirányzott kisösszegű hozzájárulást a tánc- 
mulatság költségeihez. Az éneklő csoport annak örült, ha nem kellett min
den háznál kántálni, mert így hamarabb befejeződött a „falujárás11.

Másodnapján délután megkezdődött a „megújítási-tánc11, amely az 
éjféli órákig tartott.

A csorgónak régebben, úgy 50—60 esztendővel ezelőtt, amikor még 
a faluban kevesebb volt a kút, nagyobb jelentősége volt, — mondja Varga 
Mózes. Estefelé a lányok és a menyecskék korsókkal, vízhordó „kártyák11-
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kai indultak a csörgőhöz vízért. A falu legtávolabbi részéből induló lány 
vagy menyecske útközben bekiáltott az udvarokra s úgy hívta a faluban 
lakókat társulni a vízhozáshoz. Mire a csörgőhöz értek, nagy csoport verő
dött össze s ott vidám terefere és éneklés közben beszélték meg a nap 
eseményeit — az odagyűlő legényekkel együtt. Ma már ezt a csorgóval 
kapcsolatos hagyományos szokást sem gyakorolják, de azért a csorgó 
még most is alkalomszerű találkozóhelye az utca lakóinak és a mezőre 
igyekvő dolgozóknak, akik, amíg a korsó a csorgófej alatt megtelik, pár 
percre megállva, kicserélik mondanivalóikat.

A csorgó vizének különösebb gyógyítóerőt — az emlékezés szerint — 
általában nem tulajdonítottak, sem a múltban, sem a jelenben. Halálos be
tegek azonban még ma is gyakran „megkívánj ák“ a csorgó vizét s ha isz
nak belőle, úgy érzik, hogy megkönnyebbülnek.

A csorgóval kapcsolatban a falu legényei még a régi időkből szár
mazó népdalt énekelgetnek. László Albert 41 éves dolgozó paraszt az ének 
szövegét így mondja el:

„Gyalakuti csorgóból nem jó vizet inni,
Gyalakuti lányokat nem jó megölelni,
Mert ha egyszer megölelem,
Rászokik az ölelő két karom 
Ölelni, csókolni,
Mert az az én galambom.“

★

A gyallkuti tavaszi csorgóújítás hagyományos szokását — a meg
újítás tényét, gyakorolt formáit alapul véve — bízvást az egyes népek 
hajdani és széiesskálájú víztiszteleti szokásaihoz sorolhatjuk, amelyek kü
lönféle alakban nyilvánultak meg éppen a tavasz ünneplésével kapcso
latban.
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