
Fejfák és lábfák a gömöri Felsővályon 
Gömörország déli részén terül el a festői Vály völgye. Az alig tíz kilométernyi völgyszakaszt aprócska 

falvak szegélyezik, melyeknek végállomása Felsővály (Vysné Valice, Csehszlovákia). Az alábbiakban az itt 
élő néhány száz, kisnemesi származású református magyar temetkezési szokásait bemutató dolgozatomból 
közlök szemelvényeket. 

A fejfának való fát (ami keményfa: általában tölgy) a rokonok adták. Abból készítette aztán a 
halottasház udvarán „a falusi ács ember vagy kerékgyártó" a sírjelet. Az is előfordult, hogy valaki már 
életében kiválasztotta magának az emlékoszlop fáját : „ezt nekem vágjátok ki fejfának". Egy vélemény 
szerint a fejfát barátok, rokonok készítették. Ugyanő említi, hogy manapság sokszor a kő sírjelet 
(„emlék") is megcsináltatják előre. 

A fejfakészító'nek ételt-italt adtak munkájáért. Egyik adatközlőm, aki alkalomszerűen szintén készített 
fejfákat, a következő fő munkafázisokat említette: (1) fűrésszel „megadják neki a hosszát" (nagyjából 80 
cm-t hagynak a földbe, a fejfa föld feletti magassága 1 m körül mozog), (2) fejszével „ledurvázzák", (3) 
bárddal „lebárdolják": ez már simábban fogja, (4) ezután még kétféle gyaluval (durvább, finomabb) 
dolgozzák meg a felszínt - főleg a homlokrészt, ahová a felirat kerül, (5) végül bárddal „cifr í tot ták" (a 
régebbi típusok díszítéséhez fúró és gyalu is kellett.). 

Egyébként általában a legidősebb emberek is úgy emlékeznek vissza, hogy csak „sima fejfát csináltak". 
A temetőben áll ugyan néhány díszesebb is, de ezekkel sok volt a „babramunka", ezért szorultak a 
háttérbe. A feliratot „betűvágóval" vésték föl a homlokra. Ha festették a fejfát - de „nem nagyon 
festegettek i t t " - , akkor általában „szürkés-barnás-sárgára" (feketére ritkán), mindig bolti festékkel. 

A fejfával egyidőben 2 - 3 lábfát is készítettek. Ez egyszerű rúd volt, „csak a héja volt lehúzva". 
Régebben kissé meg is volt faragva, hegyezve a vége. A halottasház udvarán a papi szertartást követően a 
halottvivők (barátok, ismerősök) ezekre a rudakra helyezték a koporsót, s így vitték ki a temetőbe. A 
sírnál a szertartás befejeztével a koporsót „rudallókötéUel" leeresztik a gödörbe, a két lábfát pedig 
„behajítják a sírba". Ezt azzal magyarázzák, hogy a „temetőből nem jó hazahozni semmk, mert a 
családból meghal valaki". Régebben, nagyjából a II. világháború végéig, ezeket a lábfákat még h a l o t t lá-
bához szúrták le, „hogy lássák, hol a sír vége". 
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Most azonban térjünk vissza a fejfakészítéshez, ugyanis a fa megmunkálásakor keletkezett hulladéknak 
fontos szerepe lesz a továbbiakban. Abból készítik ugyanis a „padnalt" , „pallanyt" vagy „pallót", ami egy 
deszkaalkotmány, és a sírgödörben a koporsó fölé kerül, azt a rázuhogó földtömegtől védendő. 

A halál beállta után azonnal hozzáfogtak a sírgödör kiásásához is, ugyanis az egy nap alatt nem készül 
el. (Ezt a munkát barátok, „régi jó emberek" végzik el, sohasem pénzért, hanem „kölcsönös segítség-
képpen. Van, aki ajánlkozik is". A munkások kenyeret, pálinkát, szalonnát kapnak. Egyszerre csak három 
sírásó dolgozott, de többen is kimentek: közben váltották egymást. 

A sírgödör formája főleg a föld minőségétől függ: ha jó tartású a talaj (ami mind ritkábban fordul elő, 
hisz az egész temető többször át volt már forgatva), akkor padmalyos sírt is ástak. Feltűnő azonban, hogy 
a „padnal" kifejezést - mint sírgödörformát - csak egy adatközlőm ismerte. 

Általánosabb forma a padkás sír, az ún. „sírba-sír" megoldás (mindegyik adatközlőm ismerte). Ennek 
lényege, hogy a kiásott sírgödörbe (ami nagyjából 2 m mély), még egy keskenyebb, éppen a koporsó 
méreteinek megfelelő, árokszerű bemélyedést ásnak. Ezt aztán a temetés során a - már fentebb említett -
„padnaldeszkával" fedik le (megjegyzendő, hogy régebben zöld gallyakat, fenyőágakat raktak a koporsóra 
e deszka helyett.) Érdekes jelenség, hogy az eredetileg oldalüregre vonatkozó „padmaly" kifejezés 
fokozatosan a hasonló funkciót betöltő borítódeszkára ment át. Megemlítendő még, hogy a sírgödör ásása 
során a fejfának is készítenek egy keskeny bemélyedést. 

Liszka József 

Irodalom: Bednárik Rudolf: Cintoríny na Slovensku. Bratislava, 1972., Dankó Imre: Adatok a 
„lábtul való fa" elterjedéséhez. Múzeumi Kurír, 1976. 22. 3 2 - 3 5 . old. Kunt Ernő: Temetők az 
Aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen, 1978. 

51 


