
Néprajzi kutatások Abádszalókon

Az abádszalóki temető süvegalakú fejfái

Az abádszalóki református temetők fejfái tulajdonképpen földbeásott termé-
szetes faoszlopok, melyeknek föld feletti része egyszerű faragással különleges alakúra
van kiformálva. A fejfák a föld felszínétől számítva 140—160 cm magasak azonban
rövidebbeket is találunk. Faragott, legfelső részük keresztmetszete általában négyzet,
ritkábban hasáb; az elszélesedőek is e formába olvadnak bele, nem hatnak tábla-
szerűen, mert fejüknek, felső lueszüknek előugró homlokrésze van. E fejfák különös
jellegzetessége még, hogy a földbe nem függőlegesen, hanem ferdén vannak beásva,
úgyhogy mindegyik előre, mintegy orra bukik. Azok a fejfák, amelyek függőlegesen
vannak a földbe ásva, különleges megmunkálás következtében úgy vannak kifaragva,
hogy csónakra vagy süvegre emlékeztető felsőrészük majd 45°-os szögben hajlik
előre.* Főleg északra néznek, — állítólag csupán azért, mert így hajlik a dombvonu-
lat, amelynek oldalán van a temető 1766 óta.

A belső vagy öreg temető tulajdonképpen a szalóki részé volt. Manapság itt
az ótemető nevű elhanyagolt temetőrész mellett van a katolikusoknak és a zsidók-
nak is elég nagy, természetesen nem fejfákkal, hanem sírkövekkel és keresztekkel
teli temetőjük. Másfél kilométerre ugyanezen a hátságon van az ún. abádi (reformá-
tus) temető, melynek közvetlen szomszédságában baptista temető is található ugyan-
csak fejfákkal. Túlnyomórészt a fejfák előrebukó otrrai teszik különleges hangulatú
látvánnyá a temetőket.

Az abádi temetőben mintegy 500, a belső (szalóki) temetőben mintegy 300 fej-
fát számoltunk össze 1959 nyarán. A fejfák között elvétve találtunk csupán 1900
előttről valót; az 1910—1930 közötti sírok erősen elhanyagoltak, a fejfák homlok-
díszítései, betűi elmosódóak. Az 1930—1945 közöttiek közepesen, az újabbak jól gon-
dozottak voltak adatgyűjtésünk idején. A fejfák 30%-ának homlokrésze sima, díszí-
tetlen volt; főként az utóbbiakról hiányoztak a vésett díszítések, mintha csupán
különleges formaruhájukkal akarták volna hangsúlyozni művészies mivoltukat, csú-
csos-syveges archaikus kiképzésüket. Mint megtudtuk, ezeket szalagfűrésszel és gya-
luval készítették, nem pedig bárddal, mint a régebbieket. Bár e formák mind erősen
elvontak, stilizáltak, az volt az érzésünk a temetőben való járkálásunk közben, mintha
élő emberek között lennénk. Abádszalóki öregek szerint a lejja szó maga is azt je-
lenti, hogy a fejfa a halott fejét valóságosan megmutató, fából faragott jel, amelyet
a reávésett szöveg egészít ki. Addig marad meg a halott az emberek emlékezetében,
míg a fejfája ki nem rohad, ki nem dől. A régiek a kikorhadt fejfákat sem tüzelték
el, mert azt hitték, hogy akikor a halott lelke szenved, kísértet lesz belőle. Efféle
hiedelmek is hozzájárulhattak, hogy a temetők fejfái aránylag épségben őrzik meg
50—60 évig a halott emlékét.

A fejfák homlokrészének mintegy 70%-án igen érdekes és egyszerű vésett díszí-
téseket találunk. E díszítések 50%-a stilizált fa alakú, csupán 10%-a virág (növény)
díszítésű. (Az utóbbiak jellege sok esetben összeolvad a fa alakúakéval.) A fa alakú
díszítések egy része íva'lakúan vagy ferdén lefelé hajló, sima ágakkal, esetleg leve-
les gallyakkal stilizált ábrázolás. Még a bonyolultabb, naturálisabb ábrázolási eszkö-
zökkel érzékeltetett fák között is van több, amely felfogásban nem látszik az újabb

• Bátky Zsigmond figyelte meg, hogy a népi építészet műszavai között szereplő figerenda>
főgerenda> fejgerenda elnevezés süveggerenda változata átmenetet jelent a temetői fejfa
süvesfa> sögfa (Vas m.) nevéhez. A íejfa neve szerinte nem onnan van, hogy a sír fejéhez
állítják, hanem onnan, hogy régebben a csúcsa fejalakúra volt kifaraeva. A fejf.i elöre-
huktatásn háztetőformáiű csúcsos kiképzése az eső és a hőié lecsurgásának elősegítését szol-
gálja éppen úgy mim a ház faszerkezetének befejező, „besüvegelö" padlásgerendája. (Eth-
nographia 1937 XLVIII. 295.) Különféle használati tárgyaknak az emberi testtel, annak egyes
részeivel 'való azonosítása, majd hasonlítása, viszonyítása — archaikus jellegű, általános em-
beri vonás, mely az emberi észlelések azonosságán alapul.
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sírköveken divatozó szomorúfüzes ábrázolások primitív utánérzésének. A fák jelen-
tékeny része vízszintes vagy hullámos vonallal jelzett talpon áll; legtöbbjük azonban
háromszögű, négyszögű, trapézalakú, esetleg füllel ellátott edényben vagy éppen ko-
sárban van. A díszítések 10%-a csupán 4, 6, 8 részre osztott, egyes vagy kettes, vagy
négyes körből, 30%-a körök és fák együttes alkalmazásából áll.

A márványból vagy műkőből faragott sírkövek száma az abádi temetőben
150, a szalókiban 100 körül mozog. Nem ezek adják meg ma sem e temetők jellegét,
bár 1880-tól kezdve folyamatosan találunk elvétve régi évszámú és ódivatú sírköve-
ket is. Sok helyütt a sírkő mögött áll a fejfa, jelezve, hogy jóval a temetés után ke-
rült sor a drágább sírkő állítására. A szalóki ótemetőben látható egy ma egyedül-
álló fejfa, erősen besüppedve a földbe. Felirata teljesen elmosódott, és alig áll ki
belőle valami a földből. Gombos fáján 1848-as évszám és körös díszítés látható,
amely azonban nem körző segítségével van kiformálva. E fejfának sem díszítése, sem
formája nem egyezik az abádszalóki típussal, azonban kontyos gombfa: a kiugró
homlokrész a rajta levő vésett díszítéssel erre mutat.

Szalókon a sok nemzedéken át ácsmesterséget űző Molnár-család foglalkozik
leginkább a fejfák faragásával. A legidősebb tag, Molnár Zsigmond 78 éves, és már
több mint 50 éve faragja a fejfákat; fiát Zsigának hívják, 48 éves; az unokája Molnár
László, 18 éves. Mindhárman faragnak fejfát, de a legtöbbet és legszívesebben ma-
napság is Zsiga bácsi farag, aki fürgeségével, elevenségével, biztos kezével túltesz a
fiatalokon is. Az ő tanítványa B. Nagy Lajos ács is, aki nem elég önálló ember, és
még ma is kikéri majd minden fejfánál Zsiga bácsi véleményét. A szalóki barkács-
emberek is szoktak a rokonság számára fej fát faragni. Ilyen műkedvelő faragók
Török Antal, Károlyi Mihály és Balog Sándor, Abádon Kupái Zsiga és Vizi Gyula.
A szegényebb emberek között talán nincs is olyan, aki ne próbálkozott volna meg
életében egy-egy fejfa kifaragásával. Zsiga bácsi Kunhegyesen mesterétől, Fehér
Mihálytól tanulta meg a fejfa faragását.

A fejfának való fatörzset rendszerint évekkel előbb kiválasztják, mint szükség
lehet rá, és félreteszik a színben, hogy ,iól kiszáradjon. Ujabban csak akácfából ké-
szítenek fejfát, mert ,.a bötüt jobban rá lehet vágni". Lehetőleg hajlott fát válasz-
tanak ki fejfa készítésére, hogy a feje előrebukjon. A fejének azért kell előrebuknia,
hogy amikor esik az eső, ne folyjék a víz a fej alatt levő táblára, ne rohadjanak
el túlságosan hamar a betűk. A fejfa teljes hossza 3 méter; 150 cm megy a földbe.
Ha nincsen alul bog rajta, keresztlécet szegeznek rá igen erősen, hogy ne lehessen
kihúzni. A felső részét simára lefaragják — újabban szalagfűrésszel oldalasra ki-
vágják —. az alsó részt természetes állapotában, hántolatlanul hagyják. Ekkor a leg-
tetejéből 50 cm-t lefaragnak és az elülső oldalán 2,5 cm mélyen keresztbe bevágják.
A bevágás alatti részt lefaragják, és e rész felső felén faragják ki a betűknek való
helyet, az ún. táblát. Ezt gyalulni is szokták, hogy simább legyen; a fejfa többi részét
finoman faragják ki. A fejfa felső, süvegalakú részének a neve 1ej, az alatta levő
rész a tábla, a tábla feletti kiemelkedés a homlok. (Másféle elnevezésekre nem buk-
kantunk kérdezősködéseink során.) Ujabb sírokon előfordul, hogy az oszloprésznél
2—3 ujjnyival szélesebb bádogtáblát erősítenek fel a fejfára. Ezt a táblát olajfesték-
kel feketére festik, és fehéren erre festik fel a betűket.

A táblára a feliratot vagy maga a fejfafaragó, vagy a mester (kántortanító),
vagy valamelyik szépen író rokon szokta felírni. A betűket három élű (nyitott három-
szög alakú) előzőkéssel jó mélyen vésik bele a fába. vigyázva, hogy ne szaggassák
meg a bevágások szélét. A fejfa hegyének éleiből mindkét oldalon 2—2 cm-t fer-
dén levesznek a betűkig. A fejfa felső része a sír felé is csap (lejt) sok esetben, hogy
a víz könnyebben lefolyjék. Ha van kéznél bádog, tányérszerű kalapot is tesznek már
újkorában a fejfa legtetejére, hogy növeljék élettartamát. E bádogtál vízelvezető
részét sokszor csőr- vagy orrszerűen képezik ki, úgyhogy madárfejre emlékeztet.
Egy-egy fejfa — bármennyire is védik — 50—60 év alatt elrothad.

A fejfa alsó része azon nyersen megy a földbe, felül feketére mázolják a
betűk és a díszítés kivésése előtt. Két tojás fehérjét és sárgáját, vagy marha máját
eey edényben összekeverik bécsi korommal, és ezt a fekete kulimázt bekenő kefével
felkenik a fejfára. Emberemlékezet óta mindig így csinálják a fejfákat és a rávésett
díszítéseket is. A fa- vagy virágalakú és a körteformájú díszítéseket festés után 2 cm
mélyen vésik be a fe.ifába. A készíttetőnek a legritkább esetben van arra külön kí-
vánsága, hoevan díszítsék ki a feifát: ráhagyja a fejfafaragóra. A körös díszítése-
ket ..cirklivel" mérik ki; ritkábban csinálták szabad kézzel is. A betűvágókéssel sok-
szor kicsipkézik a tábla szemöldökfáját vaev a feifa oldalsó éleit is. Ezek azonban
nagvon ritkán fordulnak elő. A faraeó kedvétől függ, hogy miiven gondosan mun-
kálja ki, de mindenki tudása legjavát igyekszik adni, mert ezzel is igyekszik meg-

150



Előrehajló felsőrészű, süvegalakú fejfák az abádszalóki temetőben.

Eletfa-alakú díszítések az abádszalóki temető fejfáinak előrehajló részén.

\ I T T T T
Eletfa-alakú és körös díszítések az abádszalóki fejfák süvegrészén.

Figyelemreméltó az életfák kosárszerű alapja.

Kontyos gombja az abádszalóki temetőben (Egyetlen példány; igen romlott állapotban).
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ááni a halottnak járó tisztességet. Égy-egy fejfá mintegy 5—6 munkaóra aiatt ké-
szül el. A megmunkálásra kerülő rönkfák nem egyformák. Egyik fát nehezebb meg-
munkálni, mint a másikat; egyikből többet, másikból kevesebbet kell lefaragni.

Ma már senki sem emlékszik a községben arra, hogy milyen szokások alapján,
milyen jelentéssel és milyen céllal látják el ezeket az archaikus formájú fejfákat a
hagyományos díszítésekkel: a részekre osztott körökkel és a fa-formájú virágokkal.
Csak a néprajzi kutató tudja, hogy olyan régi hagyományok alapján készülnek, ame-
lyek már régen kivesztek a tudatból, mert feleslegesek, a hamis tudat alkotásai
voltak. Megmaradt azonban számunkra a hamis tudat által maradandóan kialakított
gyakorlat formája, a süvegalakú fejfa archaikus díszítéseivel. Évezredeken és évszá-
zadokon át alakultak ki e fejfák állandóan alakuló formái, és ezek a hagyományos
díszítések ma is hatnak reánk. Reliktumai, maradványai olyan szokásoknak, ame-
lyeket már nem ismerünk, és tartozékai olyan szokásoknak, amelyek napjainkban is
nagy átalakulásokon mennek át.** Dömötör Sándor

Füstöléssel való gyógyítás emlékei Abádszalókon

Abádszalókon 1959 augusztusában népmesegyűjtés közben D. Kovács Józsefné
Mester Erzsébet 55 éves parasztasszonytól a következő emlékezést jegyeztem fel:

„— Tiszaroffon volt egy orvos, és olyan betegségeket gyógyított meg, amit a
doktorok nem tudtak meggyógyítani. Egyik este 12 óra tájban lehettem kinn az istál-
lóban, és amikor befelé jöttem, egy asszony állott a cselédajtóban. Bementem, és a
kémény alatt összerogytam. Rögtön vittek édesapámhoz, onnan meg vittek Roffra.
Ott már az öreg Tóth Péter bácsi kinn állt a kapuban.

— Jó, hogy jöttetek, mert úgy jártatok volna, mint a nővéretekkel! Tóth Péter-
nek, a tiszaroffi orvos-embernek nagy fűszermozsarai voltak, abban törte meg a
magokat, amikkel a beteget füstölni kellett.

— Ezt a fűszert olyan cserépfazékban főzzétek meg — mondta —, amiben még
nem főztetek!

Csutkapára fölött kell füstölni, az ablakot becsukni. Ha beszólnak az ablakon,
nem szabad kiszólni. Amikor csináltuk a füstölést, háromszor kiáltottak be az abla-
kon: Alszotok-e már? — de mi nem szóltunk semmit. Kilenc kavicsot hánytam ki,

és rögtön meggyógyultam".
Nagyon különös dolognak találtam a füstöléssel való gyógyítást, és elbeszél-

gettem erről Dr. Antal Károllyal, az abádszalóki általános iskola tanárával, aki a
néprajzi gyűjtőmunkában segítségemre volt. Elmondotta, hogy a környéken igen sokat
emlegetik Tóth Péter csodálatos gyógyításait, amelyeket füstöléssel végzett. A családi
a nővére születésénél ellopták a pelenkáját, és ezzel rontották meg. Nővére ettől
olyan beteg lett, hogy a rendes patikaszerek nem segítettek rajta. Elmentek vele
Tiszaroffra Orvos Péterhez, — mert csak így emlegették őt mindenfelé. Adott nekik
hagyomány azt tartja, hogy édesanyját sikeresen meggyógyította. Régebben pedig
különböző füstölőszereket, és meghatározta, hogy melyik úton menjenek haza. Azt is
megmondta, hogyha nem azon mennek, találkoznak egy fekete kutyával, és ekkor
hiábavaló lesz a füstölés. Mégsem arra mentek, amerre Orvos Péter mondta, mert
siettek. Otthon meg is halt a nővére, és a családi hagyomány úgy hiszi, hogy az Orvos
Péter által megszabott teendő megváltoztatása volt a halál oka.

•• A helyszíni gyűjtésben részt vett Antal Károly, az abádszalóki ált. iskola tanára is. Közre-
működéséért ezúton is köszönetet mondok.
A Szolnok Megyei Néplap 1959. szeptember 3-i számában arról adott hírt, hogy „ezeréves mo.
tívumokkal díszített ugor fejfákat találtak az abádszalóki temetőben". Mint most közölt cik-
künkből kiderül, a hír fogalmazása félreértésre ad lehetőséget. A motívumok ezerévesek ugyan,
de maguk a fej fák nem ugorkoriak, hiszen fél évszázadot is alig bírnak ki épségben. (SzerK.)
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Orvos Péter fia, Gyuri bácsi, aki ma is él, szintén gyógyított valamikor, de
az orvosok nem nézték jó szemmel működését, ezért teljesen visszavonult tőle. ö már
nem tudott annyit, mint az apja. Sem őt, sem apját nem tartották táltosnak — külön
megkérdeztem —, hanem orvosnak — mint ragadványneve is mutatja.

Ugyancsak Dr. Antal Károly említette nékem, hogy a környéken sokfelé tartja
magát az a babonás hiedelem, hogy a megrontott gyereket hétféle maggal kell meg-
füstölni, és akkor meggyógyul. Csengery János 41 éves abádszalóki alkalmi munkást
gyermek korában kétszer is megfüstölték, amikor megrontották. Manapság is előfor-
dul, hogyha nagyon sírós a kisgyerek, ha nem alszik el könnyen, pókháló, kukorica-
cső, szalma, száraz falevél, emberfia j , kutyaszőr, hagymahaj, fehér papír és postán
érkezett levél keverékét egyszerre kell meggyujtani a konyha földjén. A síró gyere-
ket a füst fölé keresztben tartják, és úgy forgatják, míg el nem alszik. Pataki Tibor
állatorvos látta a nyáron, hogy Károlyi Kálmánná zöld gallyakból füstöt csinált az
udvaron, és a beteg tyúkot forgatta fölötte, hogy meg ne fulladjon. Nem segített a
füstölés, mert baromfikolerája volt a tyúknak.* Pusztai Antal közlése szerint az
abádszalóki öregasszonyok hét fajta magot (búza, borsó, bab, köles, árpa, zab, kuko-
rica — de lehet akármilyen másféle mag is) összetörnek, elégetnek, és a hamvát
zsírba keverve használják kenőcsnek mindenféle betegség ellen. Nyilt sebre egysze-
rűen rászórják ezt a hamut.

Az emlékezések és babonás hiedelmek azt mutatják, hogy egyesek ma is hisz-
nek a füstöléssel való gyógyítás hatásosságában. Ez a néhány elmaradt gondolkodású
ember azonban elenyésző kisebbségben van azokkal szemben, akik bíznak az orvos-
tudományban, és megmosolyogják a füstöléssel való „egészség-varázslásokat".**

Dömötör Ákos

• A Vas megyei Gerse községben ismert csirkefüstölést részletesen leírja Mozsolics Amália,
Ethnographia, 1944. LV. évf. 155—156. 1.

« A Szolnok Megyei Néplap 1959. október 23-i számában - és azonos forrás alapján a Nép-
szabadság 1959 október 25-1 számában - azt közölte, hogy sámán szokások nyomára bukkan-
tak Abádszalókon. Tanulmányunkból kitűnik, hogy a közléshez fűzött azon megjegyzésnek,
mely szerint „segít ez a felfedezés (!) annak megállapításában, hogy a besenyők mohamedá-
nok vagy pogányok voltak-e", egyáltalában semmi köze sincs a füstöléssel való gyógyítás-
hoz. (Szerk.)
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