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Nagygalambfalván, a falu északi része
feletti lankáson található a Falmezõ ne-
vû rész. A hetvenes években a régészek
itt vélték fellelni a régi falu helyét. A haj-
dani falu feltételezett jobb alsó végénél,
a határba vezetõ út kanyarjában egy kis
halmos helyet a régi faltérkép Imafája
névvel jelöl. Ezt Kányádi György hely-
beli lelkész fedezte fel 2010-ben, akinek
– bár helybeli születésû – nem volt errõl
tudomása. Nem véletlenül. Utána ér-
deklõdve megállapíthatta, hogy már a
legöregebbek emlékében sem szerepel
semmilyen közelebbi adat a helynév ke-
letkezésérõl. Kézenfekvõ lenne a ma-
gyarázat, hogy amíg nem volt templom,
itt imádkoztak. Azt is vélhetné valaki,
hogy a keresztyén templomtól függetle-
nül, azzal párhuzamosan még hosszú
ideig fennállott a keresztyénség elõtti
vallás kegyhelye… Ez kevéssé valószínû.
A helység életerõs, központi egyházköz-
ségérõl az 1332-es pápai tizedjegyzék
tanúskodik: elsõ temploma minden bi-
zonnyal már a 13. század elsõ felében is
állott. A számos helyi, Szent Lászlóhoz
kötõdõ legendára való tekintettel felté-
telezhetjük, a templom akár korábban is
létezhetett.  

Épülésekor nagyon is élõ lehetett az
1092. évi szabolcsi zsinat által is meg-
erõsített Szent István korabeli rendelke-
zés: „Akik pogány szokás szerint kutak
mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrá-
sokhoz és kövekhez ajándékot visznek,
bûnükért egy ökröt fizessenek.” Nem
egy templomi központtól távol esõ
helyrõl volt szó, ahol esetleg elszigetelt-
sége miatt fennmaradhatott volna vala-
milyen szent liget.  

Akkor mirõl lehetett szó? A név akár
prózai eredetû is lehet. Az útnak, erdõ-
nek, mezõnek induló helybeli a hely-
ségbõl kiindulva vagy érkezve fohászt
mondhatott, segítségért imádkozhatott.
Felsõsófalva mellett van egy kisebb szik-
la az egyik meredek útszakasz köze-
pén, melyet Nyugvókõnek hívnak. A
megpihenõ szekeresekre, gyalogosra
vonatkozik neve – nem arra, hogy õ
maga valami módon „nyugodna”. Az
imafája is hasonló logikával utalhat csu-
pán a fohász puszta tényére.

Amolyan hatalmas, különös gonddal
meghagyott fa állhatott ott, ahova ki-
gyûltek a falubeliek együttlétre, beszél-
getésekre. Érzelmi, emlékekkel telitett-
sége miatt, mint személyt tisztelhették;
életük részét, akitõl búcsút vettek vagy
elsõként köszöntöttek. Hasonló gesztus

emlékét õrzi a szólásmondás: búcsút
vett a kapufájától. 

Az „imafája” forma különös párhuza-
mot mutat az „istenfája” kifejezésünk-
kel. A birtokosi viszonyt kifejezõ alak
mindkét esetben úgy nyomatékosítja a
hovatartozást, hogy kizárja az azonos-
ságot. Tehát az „imafájának” nem funk-
ciója, hogy az imát (devotio-t) ger-
jessze, kiváltsa, mint ahogy az „istenfá-
ja” sem istenábrázolat vagy isteni tulaj-
donsággal felruházott élõ vagy holt fa.
Õ maga nem isten, hanem az isteni
szférával való találkozás terének egyik
meghatározó kelléke. 

A legrégebbi idõktõl a legkülönbö-
zõbb vallású kegyhelyek tartozéka volt
az idõtlenséget, kontinuitást sugárzó
élõ fa: az egyetlen „lény”, aki folyama-
tosan létezett és bizonyságul hívható ta-
núja volt eseményeknek, ottléteknek,
áldozatoknak, hallója imádságoknak,
fogadalmaknak. 

Különös, hogy a szent fának tartott
kislevelû hárs (Tilia cordata) mind a
Körösök mentén, mind Székelyföldön
szádokfa, zádokfa, szodokfa néven is-
meretes. A név semita eredetû, mely a
ZDK szent, állhatatos, igaz jelentés kon-
notációit hordozza. Ez nem ördögtõl
való dolog, hiszen az Etelközben több
judaizáló vagy ókeresztény irányzat fej-
tette ki hatását az ott élõ népcsopor-
tokra. A kunok szókincsének egyhar-
mada sémita eredetû, különösen a
szent dolgok terminus technikusai. Per-
sze e vonulatnak kibontásában a nyel-
vészeknek és etnobotanikusoknak jut-
na nagy szerep. 

Óvakodni kell a „minden mindennel
összefügg” elméletek hangoztatásától.
Tekintettel, hogy a hatalmas fák tiszte-
lete egyidõs az emberiséggel, és ebben
a mágikus, szakrális vagy vallásos meg-
nyilvánulásokban minden kultúrában

nyoma van, a székelyföldi szent fák em-
lékét úgy próbálom körbejárni, hogy
felvázolom a hajdani „használati lehetõ-
ségeket”, és a meglevõ töredékes emlé-
kekbõl próbálom beazonosítani valódi
szerepüket. 

Anélkül, hogy Ádám és Éva fával
kapcsolatos történetébe bonyolódnánk,
érdemes megemlíteni, a bibliai szent li-
getek létét: Ábrahám Mamré tölgyesé-
ben épít oltárt, egy régebbi kultikus
helyre telepedve rá. A bírák korában ol-
vassuk, hogy Baálnak szent ligete volt,
ahol nemzetségi oltár állott egy zsidó
család birtokán… A görögöknél közis-
mertek a dodonai tölgyfák, melyeknek
lombsuhogása és lehullott levele isteni
üzenetek közvetítésére szolgált. 

Messzire (és félre) vezetne az euró-
pai fakultuszokat nyomon követni a
keltáktól napjainkig. Maradjunk ma-
gyar, jórészt székely területen. Nálunk
Mikes Kelemennek tölgyfája, Kõrösi
Csoma Sándornak diófája, Petõfinek
körtefája, az enyedi hõs diákoknak fûz-
fája van… És ami a legkülönösebb, hogy
az ezoterikus körökben oly nagy hír-

Imafája

Bodhi szent fájának temploma a 7. szá-
zadból, melyet Asóka király 3. században
épített templomának eredeti mintájára
emeltek. 1810-es rajz

Csontváry Kosztka Tivadar: Zarándoklás
a cédrusokhoz. A fiatal zsidó lányok által
is gyakorolt rituális elvonulást és táncukat
a bibliában Jefte lányának története írja le 

Csíkszentlélek 500 éves hársfája, mely el-
nyerte a 2010-es Év Fája nevû díjat .A
egyház „Historia Domusa” szerint „alatta
ülték a falu törvényét” 
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névnek örvendõ II. Rákóczi Ferenc
„sub centum tilli”, azaz „a száz hársfa
alól” írta leveleit felvidéki birtokáról. 

Sok helyen élénken él a helyi ha-
gyományban a templomkertben vagy
a templom körül levõ fák különös sze-
repének emléke. Látványosan az uni-
tárius Énlakán õrzõdött meg „haszná-
latuk” módja. Hogy ez reformáció elõt-
ti idõkbõl öröklõdött, bizonyítja egy-
két hasonló szokás katolikus tájegysé-
geken. Minden falurésznek megvolt a
maga fája, ahová fõleg templomozás
után összegyûltek a férfiak és megbe-
szélték közös dolgaikat. Közismert,
hogy a szomszédságoknak milyen
nagy szerepük volt a székelységnél:
amennyiben gyerektelenül és közvet-
len rokonság nélkül halt el valaki,
bennvalója a szomszédokra szállott.
Persze, természetes volt, hogy az öreg
és beteg szomszédot segítették, ápol-
ták, „örökbe vették”. Sófalvi András,
székelyudvarhelyi régész kimutatta,
hogy a tízesek rendszere elég késõn
alakult ki a székelységnél – a közhie-
delemmel ellentétben. Meglátásom
szerint a tízesekbe való külsõ rendezés
elõtt ezek funkcióját a fák köré gyûlõ
falurész-szomszédságok férfitanácsa
gyakorolta. A számszerûsítés azért tör-
ténhetett, hogy a kisebb létszámú falu-
részeknek ne kelljen ugyanazokat a
terheket hordozniuk, mint a nagy lét-
számúaknak.

Ismeretlen terület számunkra a szász
falvak „nachtbarschaft”-ja, mely mint-
egy intézményesülve, hajtómotorja volt
a települések fejlõdésének, életminõ-
ség-javításának. Ezek mint biztosítási,
temetkezési, településfejlesztési egyle-
tek nagyon hatékonyan és látványosan
mûködtek. Kialakulásuk gyökerénél ott
lehettek a székely minták: tudni illik
ugyanis, hogy a szász vidékek elnéme-
tesedése az erdélyi protestáns fejedel-
mek által nyújtott etnikai alapú autonó-
mia megvalósulása után indult be, beol-
vasztva a településenkénti 10-25%-nyi
magyarságot. 

Az énlaki fák helyi történetének
van egy másik érdekes eleme is. Na-
gyon elevenen él az 1661-es nagy be-
törés emléke, amikor a templom ki-
égett. A megmenekült harangot az új-
raépítésig az egyik fára szerelték fel.
Úgy hívta imára, közösségbe a meg-
maradottakat. Bár kétségtelen, hogy a
hagyomány egy valós eseményt rög-
zít, mégis, ez a gesztus (de fõleg emlé-
kének eleven õrzése) elárulja, hogy
templom hiányában a szakrális funkci-
ót minden lelki megrázkódtatás nél-

kül, természetszerûen az otthoniasság
és isteni védettség érzését sugárzó fák-
ra ruházták. 

Nagy segítségünkre van a fákkal
kapcsolatos kultuszok megismerésében
Bernád Ilona munkássága, aki a hagyo-
mányos népi és hajdanában egységes
õsi gyógymódok kapcsán végzett mély-
reható kutatásokat. 

Felismerte, hogy mindaz, ami töre-
dékekben fennmaradt népi gyógyásza-
tunkban, szólásmondásainkban, babo-
náinkban és hiedelmeinkben, egy haj-
dani egységes egész széttöredezett cse-
repeit képezik. A hiányzó darabok nem
pótolhatóak és önmagukban nem elég-
ségesek a teljes helyreállításhoz, sõt a
megértéshez sem elegendõek. Indiai,
tibeti, mongóliai útjai során – tanulmá-
nyozva az ottani hagyományos gyó-
gyászatot – ismerte fel az õsi gyógymó-
dok egységét, a hajdani világlátás azo-
nosságát. 

Ezekbõl kiindulva megérthetjük,
hogy milyen hitvilág rítusának elemét
õriztük meg annak ellenére, hogy az
eredeti összességében feledésbe me-
rült. Empirikus módon rájött arra az
alapelvre, melynek mentén a modern
antropológia és kultúrtörténet holiszti-
kus látásban hiteles rekonstrukciókat,
értelmezéseket képes létrehozni.

Fontos elemként határozta meg – a
sámánisztikus vallások alapkellékeként
(vagy továbbélõ emlékeként) – a világ-
fát, azaz azt az eleven vagy felállított

holt fát, melyet szalagokkal, szélzász-
lókkal díszítettek, leszakított „feláldo-
zott” ruhacsíkokkal „szereltek fel” és
amelyek Mongóliától Tibetig és Török-
országig mindenütt ismertek.   

1864-bõl adat van arra, hogy az Uru-
sos kút körüli fákra, bokrokra a betegek
rongyokat, ruhadarabokat kötöznek fel.
Ez az eljárás a legújabb korig fennma-
radt. Szõcsné Gazda Enikõ néprajzku-
tató hasonló szokás emlékét gyûjtötte
1985-ben Bodokon a Szemvíz nevû
gyógyforráshoz kötõdve. 

Az égbenyúló fa a világ tengelye,
mely összeköt eget földdel, és mint
ilyen, a láthatót a láthatatlannal, az
idõlegest az idõtlenséggel. Így roko-
nítható minden különleges használa-
tú valódi vagy szimbolikus függõle-
ges fa: a palóc házban megõrzõdött
Boldogasszonyfa, melybe a szülõ nõ
kapaszkodott, kapufa, sasfa, egyén
fája, melyet születéskor ültettek (pl.
Inaktelkén). Májusfa, szalagokkal,
termékenységvarázslás zöld ága (Fel-
sõaha), szalagos võfélypálca, lako-
dalmi életfa (Makkfalva, Gyimeskö-
zéplok), a felsõ háromszéki apró-
szentekelés. A sámán szertatások ma-
gyaroknál fennmaradt eleme, a be-
tegség átadása, átruházása fára, cse-
metére: a Borbála-ág vagy az újévkor
kút mellé szúrt, egyéniesített, faággal
történõ jóslás is idetart.  

A galambafalvi Imafája, melyet si-
került fellelni a feledés mély homályá-
ból, ablakot nyit egy gazdag lelki múlt-
ra, felidézve hajdanvolt eleink örö-
mét, hitét és a szép teremtett világgal
levõ belsõ egységét. A misztikus
Goethe adta meg a kulcsot az univer-
zum titkához egy látszólagos képza-
varban, a mefisztói replikában: „Szür-
ke minden gyakorlat, de zöld az élet
aranyfája”. Aki nem érti, szedjen
Ginkgo bilobát. Vagy igyon inkább
hársfateát. 

Szász Tibor András 

Bön zarándokhely szent fái imazászlók-
kal és kérelmi, ,fogadalmi szalagokkal –
Bernád Ilona felvétele 

Mongóliai „óvó”-, imádságok, kérések he-
lye, középen a „világfával”




