AZ ONDAVA MENTI TEMETŐK ŐSI FEJFÁI
Tájékoztatás a Magyar Tudományos
Akadémia részére1
Komoly néprajzi felfedezést eredményezett a Magyar Patrióták Közössége május első
napjaiban megtartott felvidéki útja. Egyesületünk küldöttsége a Sujánszky Euszták
páterről elnevezett szórványprogram keretében felkereste az Ondava menti
magyarságot,
elszórványosodó,
kelet-szlovákiai
(Kassa-környéki)
magyar
2
kistájunkat. Mivel sajnos több évtizede nem járt errefelé magyar néprajzkutató, nem
lehetett tudni, hogy Vájlok Sándor tudósunk 1939-es dolgozatában3 említett
archaikus temetői fejfákat, az ún. „gonfákat”4 sikerül-e még megtalálnunk. Ezt az
archaikus temetkezési módot az Ondava menti református lakosság őrizte meg, az
ilyen sírkerteket a köznyelvben többnyire „kopjafás temetőknek” nevezik, tévesen.5
A fejfák a protestáns temetőkben maradtak fenn, sokáig a reformátusok és
unitáriusok kizárólagos sírjelei voltak6, számos kutató e hagyományunkban a
honfoglalás előtti temetkezési kultúra fennmaradt szokásait látja. A fejfát a sírhant fej
felőli részén szútrák a földbe, bizonyos tájakon lábfát is állítottak vele szemben, de ez
az Ondava mentén ismeretlen. A felső végét általában homloknak, fejnek hívták,
alatta volt a nyaka vagy válla, középső részét törzsének, alsó, földbe ágyazott végét
pedig lábának, talpának nevezték.7
A fejfaállítás mára sajnálatosan megszakadt történeti hagyománya a magyarság népi
kultúrájának egyik legsajátosabb eleme. A református temetőkben egészen a XX.
század végéig fennmaradt szokás népünk őstörténeti szakaszába röpít vissza minket.
Funkciójuk ma sem teljesen tisztázott. Halálesetek alkalmával állították, mégpedig –
Lükő Gábor kiváló néprajztudósunk álláspontja szerint - azért, hogy ha a halott lelke
visszatér a túlvilágról, beleköltözhessen és ne gyötörje az élőket.8 Lükő, aki szerint
2014. május 18-án megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Bizottsága.
Az Ondava mente elnevezést erre a kistájra elsőként Géczi Lajos alkalmazta néprajzi kutatásai
alkalmával.
3 Vájlok Sándor: A Kassa-vidék magyar szórványai. Új Élet 1939, 8. sz. 235-237.
4 A fejfákat a „gonfa” névvel elsősorban az abaúji Magyarbődön illették.
5 A gazdag díszítésű kopjafák a népi iparművészet legújabb kori remekei, általános és nem lokális
népművészeti stílust képviselnek, az 1960-as években kezdtek megjelenni. Novák László Ferenc: Fejfa
monográfia, 2005. 119.
6 Magyar Néprajzi Lexikon, fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa szócikk.
7 u.o.
8 Lükő Gábor: A magyar lélek formái, 1987. 62.
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tehát egyfajta ősi bálványokról van szó, azt is hangsúlyozza, hogy ezeknek a
fejfáknak a rokonait az Uraltól Koreáig mindenütt megtalálták.
Az Ondava az Erdős-Kárpátokban, a lengyel határvidéken ered. A mai szlovákmagyar határtól 15 km-re egyesül a Latorcával, összefolyásukból keletkezik a
Bodrog. Az Ondava alsó folyása mentén, a folyó jobb partján, a magyar
tömbterülettől elvágva még négy községben élnek magyarok, a legutóbbi
népszámlálás szerint már csak alig négyszázan. Ezek a falvak: Imreg (Brehov),
Szürnyeg (Sirník), Garany (Hraň) és Hardicsa (Zemplínske Hradište). Ez a határtól
csak alig harminc-negyven kilométerre található, Tőketerebes központú térség ma
már a Kassa-környéki szórványvidék része és sajátos, a Bodrogköztől és az Ungvidéktől elkülönülő néprajzi kultúrájú nyelvszigetet alkot.9 E falvak között
évszázadok óta szoros együttműködés van, „számon tartják egymást”, amit a
kiterjedt rokoni szálak is megerősítenek.10 Jelenlegi ismereteink szerint a térségben
eddig egyetlen néprajzkutató, Géczi Lajos végzett alapos kutatásokat és publikálta
annak eredményeit könyveiben. Munkássága elsősorban a népköltészetet érintette,
így a népi építészet és különösen a tárgyi kultúra (ideértve a fejfákat is) terén az
Ondava mentéről még meglehetősen kevés ismerettel rendelkezünk.

A Patrióták tanulmányi útjának legnagyobb sikere, hogy mind a négy falu
temetőjéből jelentős számban előkerültek az elveszettnek hitt11 gonfák. Érdekes, hogy
valamennyi településen eltérő, sajátos faragású fejfákat készítettek. Az egyes
helységekre jellemző változatok alakja, formája is különböző. További jelentős
9 Géczi

Lajos megállapításai.
Lajos: Az otthonokba szorult anyanyelv nyomában. 7.
11 Különböző tudósításokban arról olvashattunk, hogy a „gonfák” a környék temetőiből már a 80-as
években eltűntek. Ezzel szemben a 80-as években „csak” a fejfaállítás hagyománya szakadt meg, még
máig állnak a régi síremlékek.
10 Géczi
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felfedezés, hogy a gonfák két olyan faluból is előkerültek, ahol már nem élnek
magyarok. Kazsu (Kožuchov) és Magyarsas (Zemplínske Jastrabie) temetőiben kéthárom faragott fejfa még mindig áll, s ezek is sajátos faragásúak. A néprajztudomány
hosszú ideig nem különítette el a különböző sírfákat egymástól, ezért a fából készült
síremlékeket sokan együttesen kopjafaként ismerik.12 Az Ondava mente fejfái a
közismert kopjafánál és a gombosfánál sokkal egyszerűbb díszítésűek, leginkább
csak a sírhant felőli oldalukon, a felirat fölött találunk rajtuk vésett díszítést. Ezek a
„gonfák” valójában a fejfa típusok közül nem a gombosfák, hanem a tönkös-oszlopos
fejfák közé sorolandóak.13 Ennek ellenére úgy véljük, a „gonfa” elnevezés a gombfa
szót takarja.14 Éppen ezek az antropomorf (emberalakot formáló), tönkös-oszlopos
fejfák alkotják az archaikus fejfák legjellemzőbb csoportját.15 A XIX. század második
felében a népi díszítőművészetben bekövetkezett robbanásszerű fejlődés erre a
feltehetően már akkor is elzárt térségre nem volt (számottevő) hatással.
Az Ondava mentén talált fejfák legközelebbi rokonait Zemplén, Abaúj-Torna és
Gömör-Kishont vármegyék temetőiben találjuk (Pl. Csécs, Kelemér, Szilice,
Tornagörgő, Berzéte, Szeszta, Nyíri, Bózsva, Füzér). A bodrogközi Őrös temetőjében
álló fejfák különös hasonlóságot mutatnak az Ondava mentén találtakkal. Ezek is
mind oszlop alakú sírjelek. Éppen ezért a „gonfa” elnevezést nem is tartjuk a
legszerencsésebbnek, noha ennek használatához történeti okokból ragaszkodtunk
(Magyarbődön így nevezték a fejfákat), valójában a gombosfák elengedhetetlen
eleme, a „gomb” vagy „gömb” dísz, illetve a törzs gombos faragásai erről a vidékről
jelenlegi ismereteink szerint teljességgel hiányoznak. (Ez nem jelenti azt, hogy ilyen
fejfák ne létezhettek volna korábban.) Magukat a fejfákat többnyire tölgyből faragták,
részint saját maguknak, egyes példányokat a közeli, már a Bodrogközhöz tartozó
Abarán helyi fafaragó mesterek készítettek.
Érdekességképpen megemlítjük, hogy az általunk talált Ondava menti fejfák
meglepő hasonlóságot mutatnak egyes székelyföldi temetőkben Balassa István
néprajztudósunk által gyűjtött és leírt síremlékekkel. A garanyi gonfa-típus például
csaknem megegyezik a bölöni változattal16, a szürnyegi pedig az egyik középajtai
fejfához rokonítható.17 A szürnyegi forma Bölönben is előkerül, sőt a Torontál
vármegyei Hertelendyfalván (Pancsova része) is találunk belőlük,18 ahol bukovinai
székelyek laknak, de még Somogy és Baranya megyében is felbukkan. Mindez azért
is érdekes, mert a garanyi és a hardicsai lakosság máig székely vagy szerémségi

12 Pl.

Györffy István.
László Ferenc: Fejfa monográfia, 2005. 100-101.
14 V.ö.: a Szatmár megyei Börvelyben a gombfákat gomfának mondják.
15 Novák, 97.
16 Balassa Iván: A székelyföldi Erdővidék temetői, 1992. 60.
17 Balassa, 54.
18 Novák, 234.
13 Novák
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eredetűnek tartja magát.19 További érdekesség, hogy ez utóbbi két faluban az
északkeleti magyar nyelvjárástól teljesen eltérő, ö-ző tájszólással beszélnek. Az
Ondava menti fejfák egyébként a székelyföldiekhez képest kisebb méretűek és
megmunkálásuk is sokkal egyszerűbb. Mivel a fejfaállítás protestáns vidékeken
egészen a XX. századig a magyarság általános temetkezési szokása volt, korainak
tartjuk az Ondava mente székely kapcsolatait ezzel igazolva láttatni. Ezt a kérdéskört
véleményünk szerint egy tudományos kutatásnak kell vizsgálnia.

A szürnyegi temető

Fejfák Garanyban
Az Ondava mente négy falujából eddig senki sem mutatta ki a régi fejfák jelenlétét,
ami azért sem meglepő, mivel a felvidéki magyar közösséggel foglalkozó átfogó
tanulmányokból is rendre kimaradnak ezek a települések. Ennek oka abban
keresendő, hogy ezen a vidéken már csak egyre kevesebben vállalják magyarságukat.
A szlovákok térnyerése ezen a vidéken már a XIX. század során jelentős volt, a
legnagyobb csapást azonban az jelentette, amikor a 70-es évek elején mind a négy
19 Géczi

Lajos: Ondava menti népköltészet, 1998. 18.
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településen a csehszlovák állam asszimilációs politikája jegyében bezáratták a
magyar iskolákat.20 A magyar oktatás megszüntetése alig két évtized alatt súlyos
anyanyelvi romlást eredményezett. A magyar nyelv gyakorlatilag az otthonokba és a
templomokba szorult vissza. Társalgásuk egyre botladozóbbá vált, mondataikat
szlovák jövevényszavakkal egészítik ki.21 A kétnyelvűség hamarosan a református
gyülekezetekben is – a politikai hatalom nyomására – megjelent. Hardicsán és
Garanyban, ahol az istentiszteletek a magyar mellett szlovákul is folynak, a
legrosszabb a helyzet.
A Kassa-környéki szórvány falvai közül az abaúji Rákoson, Garbócbogdányban,
Magyarbődön Novák László Ferenc személyesen járt. Magyarbődön nemcsak
fejfákat, hanem lábfákat is sikerült dokumentálnia. Teljes vidékünk és különösen az
Ondava mente temetkezési kultúrájának tudományos igényű feldolgozása azonban
máig várat magára. A Magyar Patrióták Közössége erre a munkára nem vállalkozhat,
ezért a nagy jelentőségű felfedezés publikálása és fényképes dokumentálása mellett a
Magyar Tudományos Akadémiához fordultunk. Közös érdekünk, hogy a négy
faluban fellelhető még közel száz „gonfa” és a környező településeken rejtőző
további fejfák tanulmányozását sürgősen megkezdje egy néprajztudományos
kutatócsoportot. Az értékes felfedezés további kutatásától azt várjuk, hogy a térség
autentikus magyar jellege várhatóan bebizonyosodik, a Kárpát-medence egyéb
magyar közösségeivel (székelyek) a történelem folyamán fennállt kapcsolatairól
pedig többet megtudhatunk.

Fejfák az imregi temetőben
20 Géczi
21 Géczi

Lajos: Az Ondava menti népköltészet, 1998. 13.
Lajos: Az Ondava menti népköltészet, 1998. 6-7.
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A hardicsai temető
Az Ondava mentén tett eredményes látogatásunk megerősíti bennünk azt a
feltételezést, hogy a környék református temetőiben is találni lehet még többkevesebb fejfát, ideértve a már elszlovákosodott településeket is. Maga a szokás és
ősi motívumkincsének jelenléte, formavilága a bizonyíték arra, hogy ez a vidék
eredendően magyar volt, a „ki asszimilált kit” vitakérdésben pedig egy újabb fontos
támogató bizonyíték szól mellettünk. Az elmúlt száz évben ugyanis a Hernád és a
Bodrog vonala közti területen, a mai szlovák-magyar határsáv túlsó oldalán kb. 30
kilométert vándorolt délre a nyelvhatár. Ezen a vidéken, amit összefoglalóan Kassakörnyéki vagy Abaúj-zempléni szórványnak nevezünk, e történetileg rövid idő alatt
megközelítőleg harminc települést és 15 ezer lelket veszített a magyarság. Ha a még
megmaradt ezer-ezerötszáz magyar ajkú kihalását megakadályozni talán nem is
tudjuk, kulcsfontosságú érdek, hogy legalább kultúrájukat megőrizzük, és ne nézzük
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tétlenül, ahogy egy fél megyényi területről végleg és nyomtalanul eltűnik a magyar
lakosság. (A XVIII. században hasonló folyamat zajlódott le Sáros vármegyében.)

Kazsu (balra és középen) és Magyarsas (jobbra) fejfái
Az eltűntnek hitt gonfák, az ősi magyar fejfás temetkezési mód újra-felfedezése a
Magyar Patrióták Közössége 2014. május 1-4. között megtartott örökségvédelmi
értékfelmérő kirándulásának legnagyobb eredménye. A fényképes dokumentáció
során igyekeztünk a helyi lakosság figyelmét felhívni arra, hogy a temető régi fejfáit
lehetőség szerint őrizzék meg. Sajnos, az utóbbi néhány évben – elmondásuk szerint
– a megmaradt síremlékek legnagyobb hányadát eldobálták. Itt is megjelent a
Kárpát-medence – sőt, az egész európai térség – temetőit uniformizáló beton- és
műmárvány-„korszak.” Ezzel szemben lehet, hogy a magyar tudomány tehetetlen,
de a temetőkben számosan hevernek még félredobott, így kegyeleti jellegüktől
megfosztott fejfák. Megőrzésük elemi érdekünk lenne.
Látogatásunk célja eredetileg is az volt, hogy a települések történelmi-nemzeti
emlékeit, műemlékeit felkeressük, dokumentáljuk és az „otthonokba szorult
anyanyelv” állapotát felmérjük. Méltatlannak tartjuk, hogy ez a négy falu „lekerült”
a magyar térképekről, holott már páratlan népdalkincséért, régi népballadáiért is
több figyelmet érdemelne.22
2014. május 28.
© Magyar Patrióták Közössége
22 Géczi

Lajos véleménye szerint nagyon gazdag népdalkincset őriz ez a négy falu. Különösen a
népballadák száma jelentős. (Géczi Lajos: Az Ondava menti népköltészet, 1998. 14.)

