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Nem lehet olyan rendszert 
vagy igazságot kitalálni, amely azt tudná 

adni, amire a betegnek 
az élethez szüksége van, nevezetesen hitet, 

reményt, szeretetet és tudást. 
(C. G. Jung)

A trianoni döntéssel, majd a Kádárrendszer 
vidékpolitikájának következtében egykor 
perifériára került Csenger 1989ben ismét 
városi rangot kapott. Reményektől megerő
södve, de igen komoly terhekkel nézett a 
jövőbe. Az összetartó, saját sorsát, egészsé
gét megbecsülő és féltő város felismerte, 
hogy az egészségügy és a szociális gondos
kodás kardinális kérdés, a megmaradás zá
loga. Csenger az 1991ben a Heil Tibor ter vei 
szerint átalakított egészségügyi központot 
a napokban átadott, Mako vecz Imre tervei 
szerint megvalósult Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központtal bővítette. Dr. Arday 
András családorvos 1989 óta vezeti a város 
Népjóléti Intézményét, ame lyet – érvényt 
szerezve az általa képviselt legmodernebb 
orvosi elveknek – már akkor így ne vezett, 
amikor az illetékes szaktárca még nem erre 
a névre hallgatott. Orvosként, in tézményve
zetőként és presbiterként is azon munkál
kodik, hogy az itt élők bátran vállalják szat
mári születésüket, és maradjanak hűek 
szű kebb pátriájukhoz.

Egy településtől egészen egyszerűnek tűnő 
dolgokat várunk el, többek között járható 
utakat, iható vizet, orvosi és sürgősségi 
ellátást, helyben működő nívós gyermekin
tézményeket, idős és szegénygondozást, 
munkalehetőséget, jó közösségi életet, 
hitéletet. Csenger járási székhelyként egykor 
rendelkezett ezekkel a feltételekkel, és amit 
itt nem, azt a lakosság az alig tizenhat 
kilométerre fekvő Szatmárnémetiben 

érhette el. Ez utóbbi településsel a kapcsola
tot az országhatár elmetszette, a szocializ
mus vidékpolitikájának eredményeképpen 
pedig többek között megszűnt az oktatás, 
bezárt a szülőotthon. 

Ősi kulturális előnytől fosztatott meg ez a 
város. Csenger Szatmárnémeti kis előtele
pülése volt, az itt tanuló tehetséges gyere
kek a nagyváros iskolájába, onnan pedig 
vasúti átszállás nélkül – mint ahogyan a 
neves irodalomtörténész, Molnár József 
példája is mutatja – akár a párizsi Sorbonne
ra mehettek. Ez jelentette az itt élőknek 
Európát. Kevesen tudják, hogy az igen nívós 
csengeri iskola a Debreceni Református 
Kollégium partikuláris intézményeként 
működött, itt tanított Diószeghi István hu
manista orvosprédikátor. Diószeghi, akiről 
a most megnyíló új intézményünket is 
szeretnénk elnevezni, külföldi egyetemen 
tanult orvostudományt és teológiát, Ut
rechtben avatták orvossá, majd hazatért 
Csen gerbe. Érdekesség, hogy Szatmárban 
és a Partiumban, a 48. szélességi kör szom
szédságában szinte minden évben szüle
tett egy géniusz. Gondoljunk csak Bánffy 
Miklósra, Adyra, Krúdyra, Móriczra, Kaffka 
Margitra, Bartókra, Kodályra vagy Kós Károly
ra. Trianonnal és a szocialista kultúrpolitiká
val azonban szinte minden lenullázódott. 
A rendszerváltásban azonban lehetőséget 
láttak az itt élő fiatal értelmiségiek arra, hogy 
a realitás talaján maradva visszaállítsák az 
egykori élhető várost. 

Mi szolgálja a megmaradást?
 

A megmaradást az szolgálja, ha gyermekek 
születnek, akik méltó körülmények között 
tudnak fölnőni, kenyeret kapni. Megfelelő 
munkahely híján ugyanis nem fognak itt 
maradni. Ehhez azonban orvosi és gyermek
gyógyászati ellátást kell biztosítani. Debre

cenben szereztem orvosi diplomát, felesé
gemmel, Séllyei Katalin gyermekgyógyász
szal együtt azért jöttünk ide, hogy legyen 
hova születni, és szülessenek gyermekek. 
Ideérkezésünkkor a lakosság egészségi ál
lapota elmaradt az országos átlagtól, a 
csecsemőhalandóság pedig jóval megha
ladta azt. Annak idején egy kedves püspö
köm mondta, hogy a meg nem született 
ember nem tud üdvözülni. A megmaradást 
szolgálja, hogy a megszületett gyermekek 
megfelelő oktatásban részesüljenek, és 
olyan lelki táptalajra leljenek, amiért érde
mes itt maradni. Menjenek világot látni, 
mint Diószeghi, majd térjenek haza, hogy 
az itt élő emberek javát szolgálják. Nincse
nek véletlenek. Amikor mindezt megfogal
maztuk, jött Makovecz Imre, aki nagyra ér
tékelte ezeket a gondolatokat. Mielőtt 
bármit is tervezett volna, egy széles körű 
szociológiai fölmérést javasolt, hogy meg
ismerjük a gyökereket, föltárjuk azokat a 
még élő fundamentumokat, amikre épít
kezni lehet. Beke Pál úgy fogalmazott: olyan 
ez, mint amikor a Szamosban fölrobbantot
ták a hidat, de megmaradtak a pillérek. Ha 
azok elég erősek, akkor lehet rájuk építkez
ni. (Beke Pál szatmári fejlesztőmunkájáról 
az Országépítő 1998/1−2−3. és 1991/1. számá
ban olvashattunk − szerk.) A realitások tala
ján való szervezést és gondolkodást az ál
tala végzett felmérések alapozták meg. „Ez 
a csengeri élet ez egy dráma, de nem baj, mert 
az építészet is egy dráma” – mondta Mako
vecz Imre. A dráma végén pedig ott a katar
zis lehetősége. Az idő nem csak úgy pereg, 
hanem valamilyen célra adatik nekünk. Van 
egy kronológiai idő, de vannak életünknek 
minősített pillanatai, kairoszai. Nagy ado
mány, ha megélhetjük a kairoszt, ha látjuk, 
hogy valamit érdemes volt csinálni. Ez egy 
Mohács utáni korszak volt, amikor gyakorla
tilag új életteret kellett teremteni, és ebben 

az országépítő feladatban Beke Pál és Mako
vecz Imre fantasztikus karmesterek voltak.

Milyen fundamentumokra lehetett építeni?

A XVI. század gyümölcse a reformáció, 
amely nek itt, Szatmárban kultúrtörténetileg 
is nagy jelentősége van. Erős alapot szol
gáltat az a puritán gondolkodás, amit 
Méliusz Juhász Péter, Károli Gáspár, Szenczi 
Molnár Albert valósított meg. Károli Gáspár 
a közeli Nagykárolyból indult, Csengeren is 
sokszor megfordult. Kevesen tudják, hogy 
Radics Gáspár néven, szegény jobbágygyer
mekként látta meg a napvilágot, akit az 
akkori iskolarendszer kiemelt, és gondozta 
tehetségét. Ennek köszönhetően Károli 
adta az egyszerű magyar ember kezébe a 
magyar nyelvű Szentírást. Az ő életművé
nek folytatója Szenczi Molnár Albert, aki 
számos korszakalkotó nyelvészeti, műfordí
tói munkája mellett a százötven genfi zsol
tárt lelki táplálékként énekelhetővé tette a 
mindennapok liturgiájához a magyar pa
rasztság számára. De említhetném Kocsi 
Csergő Bálint gályarab prédikátort, aki a 
szatmári gimnázium növendéke volt, vagy 
Diószeghi István orvosprédikátort. Föl kel
lett tárnunk és ismertté tennünk Szatmár 
gyöngyszemeit. A „fehér fal, fekete zsoltár” 
meghatározta puritanizmus mélyen élt a 
szatmári emberek lelkében, ezt felszínre 

kellett hozni. Ezek az emberek el voltak 
nyomva, a múlt rendszerben egy idegen 
ideológiát akartak rájuk kényszeríteni. Föl 
kellett őket szabadítani, miközben biztosí
tani kellett a megfelelő iskolát, egészség
ügyi és időskori ellátást. 

Mi volt az első lépés 
az egészségügyi ellátás megerősítésében?

Beke Pál vezetésével fel kellett térképezni, 
hogy milyen a lakosság egészségi állapota. 
A felmérés során kiderült, hogy itt bizony 
még élő probléma a fertőző tuberkulózis, 
és rendkívül magas a daganatos megbete
gedések száma. Ezekre a felmérésekre ala
poztuk a megindított szakellátást és a pre
venciós munkát. Első lépcsőben az alap
ellátást – akkori nevén körzeti orvosi ellátást 

– erősítettük meg szakvizsgával rendelkező 
orvosok alkalmazásával. Konzíliumi lehető
ségeket teremtettünk elsősorban belgyó
gyászatból, hogy lehetőleg ne a beteg 
utaz zék, hanem helyben kapja meg a szük
séges ellátást. A cukorbetegség és a magas 
vérnyomás gondozásához hozzá tartozik a 
megfelelő laboratóriumi háttér, amelyet 
szintén meg kellett teremtenünk, hiszen a 
terápiás és a diagnosztikus hátteret együtt 
kell biztosítani. Szükség volt szemészeti el
látásra, ugyanis a szemfenék vizsgálata el
választhatatlan az említett népbetegségek 

orvoslásától. A felmérés azt is megmutatta, 
hogy a szociálisan periférián lévő családok
ban születik a legtöbb gyermek, ezért meg
erősítettük a terhesgondozást, és nőgyógy
ászati konzíliumot biztosítottunk. Észleltük, 
hogy nemcsak Csengernek, hanem a társ
községeknek is óriási igényük van a geriátriai 
ellátásra. Az egészségügyi és a szociális 
alapellátást ugyanis nem lehet elválasztani, 
mert nem elég az idős embernek a tüdő
gyulladását kezelni, hanem be is kell fűteni, 
megfelelő otthoni tisztaságot, igény esetén 
idősotthoni helyet szükséges kialakítani 
számára. Amellett, hogy biztosítjuk a meg
felelő körülményeket, hogy gyermekek 
szülessenek és méltó körülmények között 
élhessenek, megfelelő időskort is kell tudni 
biztosítani, és fontos, hogy megfelelő lelki
ségben tudjuk elbúcsúztatni az embereket. 
Az önkormányzati és az egyházi idősek 
otthona mellé most szeretnénk egy harma
dik ilyen intézményt megvalósítani, s ezzel 
párhuzamosan az egyiket hospice házzá 
kívánjuk átalakítani. Sajnos magas a daga
natos megbetegedések száma. Reális igény 
a betegek részéről, hogy ne kórházban, 
hanem családi körben, de orvosi felügyelet 
és megfelelő fájdalomcsillapítás mellett 
éljék meg utolsó napjaikat. Legyen az orvos
lás, építészet vagy bármi, törekednünk kell 
méltó módon kiszolgálni az embereket. 
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Elsőként az alapellátás megerősítése volt a cél, majd magas színvonalú 
szakellátást kellett idehozni. Korábban ezekért az egészségügyi 
szolgáltatásokért Nyíregyházára utaztak a betegek?

Mátészalkára, Nyíregyházára vagy Debrecenbe. Először egy egészségházat 
építettünk, így tudtuk az egészségügyi és szociá lis alapellátást közel vinni 
az emberekhez. Konzíliumi szintű szakrendeléseket szerveztünk, mindeköz
ben folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy csak egy szakmailag megerősített 
alapellátás és egy ideális kórházi háttér képes megfelelő szolgálatot terem
teni. Az 1991ben átadott, Heil Tibor tervei szerint megépült egészségház a 
Kós Károlyra utaló építészeti jegyeiben is hirdeti, hogy hivatásunk és külde
tésünk Szatmár gyógyítása. 

A következő lépcsőben ezt a fajta konzíliumot idén kiváltjuk a térség 
megmaradása és jövője szempontjából kulcsfontosságú járóbetegszakren
delővel. Az uniós pá lyázat lehetőséget biztosított arra, hogy az alapszakmák
ban mindennapos elérhetőséget, az egyéb szakmákban pedig a népegész
ségügyi szükségleteknek megfelelő igényeket kielégítve alakítsunk ki egy 
új intézményt, amelyet most adunk át. Fontos volt ugyanakkor az is, hogy a 
városnak és a kör nyező településeknek folyamatos sürgősségi ellátást tudjunk 
biztosítani. Az egykori szülőotthonhoz tartozó szülész főorvosi lakásból 
központi ügyeletet alakítottunk ki a Johannita Lovagrend holland és német 
tagozatának segítségével. Nem elég ugyanis az elhatározás; a megvalósí
táshoz pénzre vagy eszközökre van szükség, a pályázatokhoz pedig önerőt 
kell biztosítani. Amikor lehetőségünk adódott a szakrendelő létesítésére, 
akkor azt az alapellátás és az ügyelet közötti területen képzeltük el. Remé
nyeink szerint ez a fenntartható intézmény se gíti az egészségi állapot térsé
gi és társadalmi egyenlőtlenségeinek felszámolását.

A kezdetektől ön által vezetett népjóléti intézmény 
már akkor ezt a nevet viselte, és e szerint az elv szerint működött, 
amikor országos szinten még nem ismerték el létjogosultságát.

Az emberi életnek van szomatikus, pszi chés, szociális és spirituális része. Az 
embert nem lehet csak szomatikusan gyógyítani, ehhez hozzátartozik a 
pszichés, a spirituális és a szociális élet harmóniája. Az egészség nem egyen
lő a betegség hiányával, az egészség: harmónia. Csak akkor mondhatom, 
hogy a rám bízott emberek egészségesek, ha biztosítani tudom a testi, 
szellemi, lelki és szociális harmóniát. Mi a kezdetektől fogva ezeket az egész
ségdimenziókat próbáljuk együvé foglalni és együtt kezelni. 

Alapos és komoly felmérésekre épülő intézményhálózat valósult meg 
a városban. Volt lehetőség visszacsatolásra a kormányzat felé, 
országos példává tudott válni az önök kezdeményezése?

Azt kell mondanom, hogy tudott. Az egészségügyi kormányzat részéről az 
alapellátás vezetője, dr. Szatmári Mariann főorvosnő egyetértett ezekkel a 
gondolatokkal. Bár központilag az ellenkező irányba mentek a dolgok, de 
az alapellátás főszervezőjeként engedélyezte, hogy kísérleti jelleggel a me
gyében az egészségügyi alap, szak és szociális ellátást összefogó közpon
tokat létesítsünk. Lehetőségünk adódott ellátogatni Izraelbe, hogy tanul
mányozzuk az ottani idősellátást és a hospice központokat. Az idősek és a 
fogyatékkal élők gondozását többek között egy Názáret melletti kibuc ban 
is tanulmányozhattuk, amelynek vezetője éppen a csengeri Jungreisz cso
darabbi egyik leszármazottjának férje volt. NagyBritanniában is jártam ta
nulmányúton, ahol a közösségi rehabilitáció terén szereztem tapasztalatokat. 
Ennek eredményeképpen Csengeren szinte az országban elsőként in dult 
be a fogyatékkal élők közösségi reha bilitációja. Megpróbáljuk a családokat 
fölkészíteni az otthon ápolásra. Ami pedig ott hon nem kezelhető, ahhoz 
helyi intézményben nyújtunk szakmai segítséget. A határ mentén élőknek 
is emberhez méltó életet kell biztosítani. Az emberhez méltó lét feltételei, 
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hogy szülessenek gyermekek, biztosított 
legyen az egészséges gyermekkor, a minő
ségi oktatás, a megfelelő egészségügyi el
látás, majd az aktív kort túllépve életkorához 
illő és emberi méltóságának megfelelő 
időskori gondozást kapjon mindenki.

A lakosságszám csökkenésére 
vonatkozó legfrissebb adatokat 
ismerve bizakodóak lehetünk?

Megállt az elvándorlás, egyre több fiatal lát 
Csengerben és környékén a megélhetés 
szempontjából perspektívát. Itt van a cipő
gyár, ami körülbelül ötszáz családnak a 
meg élhetését jelenti, és egyre több gyü
mölcs és mezőgazdaságitermékfeldolgo
zó üzem telepedik ide. Sokan azonban a 
határ túloldalán dolgoznak, vagy éppen 
Szatmárnémetiből járnak át az anyaország
ba. Az bizonyos, hogy Csenger csak Szat
márnémeti előtelepüléseként élheti és 
tervezheti a jövőjét. 

Az egykor mesterségesen elállított 
vérkeringést kell újraindítani?

Pontosan. Vissza kell állítani a vérkeringést, 
hogy számtalan tervünket megvalósíthas
suk. Ilyen például az uszoda, illetve az innen 

elhurcolt zsidó honfitársaink emlékhelye – 
egykor mindkettőt megrajzolta Makovecz 
Imre, és szerepel a testamentumában. Csen
gerben jelentős lélekszámú zsidó közösség 
élt valaha, a helyi zsidó temető legrégebbi 
sírköve az 1700as évek közepéről való. A 
sír kertben több, zarándokokat vonzó rabbi
sír is található, köztük leghíresebb a Jung
reisz csodarabbié, de itt nyugszanak az 
1944ben kivégzett munkaszolgálatosok is. 
Tervünk egy emlékhely és egy kis vendég
ház kialakítása, hiszen sokan jönnek messze 
földről ide, hogy az itt eltemetett hozzátar
tozóik előtt leróják kegyeletüket. A csenge
ri Jungreisz család több mint másfélszáz 
híres rabbit adott a világnak, de csengeri 
származású több egykori országos, vagy 
éppen a New Yorki főrabbi is. Itt mindig 
békességben éltek az emberek. Ez a vidék 
a vallási tolerancia bölcsője. A tordai ország
gyűlés által Európában elsőként hirdetett 
vallási tolerancia alapelve semmit sem ve
szített érvényességéből az elmúlt 446 év
ben. Ami az említett vérkeringést illeti, van 
remény arra, hogy megtörjön a mig ráció. 
Az elmúlt időszakban  Csengerben több 
mint ötezer ember tett állampolgári esküt. 
Nagyon fontos számunkra, hogy a Szatmár

németitől közel negyven, de Csengertől 
csupán néhány kilométerre lévő, határon 
túli falvakból ideérkezőknek is megfelelő 
egészségügyi ellátást tudjunk biztosítani. 

Van erre lehetőség 
az Európai Unió országaiban?

Az uniós jogszabályok december óta lehe
tővé teszik, hogy az Európai Unió állampol
gárai valamennyi tagországban megkapják 
a szükséges egészségügyi ellátást. Azt 
gondolom, hogy az Unió alapelveinek a 
tettekben is meg kell mutatkozniuk. Hiszem, 
hogy a legszebb feladat, amit a sorstól 
kaphatunk, ha tehetünk valamit azoknak a 
sebeknek a gyógyításáért, amelyeket a 
történelem vágott ezen a területen. Ebben 
nagy segítségünkre volt Makovecz Imre, az 
ő prófétai lelkülete. Az életünkben adód
hatnak csodák, Nagy László szavaival élve 
azonban művelni kell a csodát, nem ma
gyarázni. A Kós Károlyi gondolatokat – 
amelyeket Hencz József zeneszerző és 
László Zita színésznő tolmácsolásában az új 
egészségház megnyitóján is hallhatunk 
majd – szem előtt tartva, itt, a végeken is 
helyt kell állnunk, és mindannyiunknak 
minőségi munkát kell végeznünk. 

Health Center in Csenger – 
an Interview of Dr András Arday
Once a thriving settlement, Csenger gradu
ally lost its importance after Transylvania was 
ceded to Romania. The newly established 
national borders cut all ties with Szat
márnémeti, the former regional center. The 
development of the city lost further mo
mentum during Socialism. In recent times, 
the devoted work of Dr András Arday 
helped the recovering settlement in found
ing a new health center based on plans by 
Imre Makovecz.

KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG 
SZAKELLÁTÓ KÖZPONT, 
CSENGER
Ferenc Attila

A mintegy tizenhatezer lakost ellátó térsé
gi egészségügyi központ tervezésére 2007
ben kérte föl Apáti György, Csenger akkori 
polgármestere Makovecz Imrét. A fejlesz
tés célja, hogy a meglévő nyolc helyett ti
zennyolc szakrendelő működjön helyben, 
egy mind építészeti, mind szempontból 
értékál ló, fenntartható épületben. Mako
vecz Imre szabadkézi vázlatot, alaprajzi 
elrendezést és látványtervet készített, 
amelyet feldolgozásra, majd engedélyezé
si és kivitelezési tervek elkészítésére átadott 
a Vándorépítész iroda tagjainak. Az új, 1500 
m2 alapterületű intézmény három külön
böző méretű, megjelenésű és funkciójú 
épület közé ékelődik, illetve épült velük 
egybe. Legmeghatározóbb a főút felőli 
Népjóléti Intézmény kétszintes, magastetős, 
toronnyal hangsúlyozott épülete, amely 23 
évvel ezelőtt, Heil Tibor tervei szerint épült 

meglévő épületek átalakításával és bővíté
sével. Mögötte áll az Orvosi Ügyelet és az 
Idősek Otthona földszintes épülete. A köz
tes területen áll az új Járóbeteg Szakellátó 
Központ, amely közvetlen átjárást biztosít 
a meglévő Népjóléti Intézmény mindkét 
szintjére. Az Orvosi Ügyelet épületéhez a 
tetőszerkezet összeépítésével, az Idősek 
Otthonához kapuzatszerű tetőrészekkel 
kapcsolódik. Az így kialakuló két belső udvar 
rész ben a gya logos közlekedést, részben a 
benapozást szolgálja. Az új intézmény egy 
impozáns toronyépítményben elhelyezett 
akadálymentes főbejáraton, és a meglévő 
épület tornya alatti főutcai bejáraton ke
resztül is megközelíthető. A tágas recepciós 
előcsarnokból lépcső és lift vezet az eme
letre. Az épületben a 21. század kívánalmai
nak megfelelő szakrendelők, labor, diag
nosztikai helyiségek illetve gyógyszertár 
kapott helyet. A szolgáltatásokhoz egy 
nagyobb közös és több kisebb, a közleke
dők térbővü leteiben elhelyezett váró tar
tozik, emberi léptékű, humánus kialakításuk
kal old va a várakozás szorongató perceit. A 
bővítés kapcsán, a meglévő épületben 
felszabaduló helyiségekbe a szakellátás 
kiszolgáló funkciói, és az otthoni szakápo

lás, és az alapellátás minőségét javító 
szolgáltatások kerültek. 

Az épület homlokzatán megjelenő stili
zált emberfejeket talán az antropomorf 
jellegű, ősi hagyományainkat közvetítő 
Szat márcsekei kopjafák ihlették. 

Vezető tervező: Makovecz Imre • építészet: 
Ferenc Attila, Szegedi Antal, KisSimon Oli
vér, Fábián Rigó Tamás, Czégány Sándor • 
tartószerkezet: Pongor László • gépészet: 
Falusi László, Jenei Zsigmond • elekt romos 
tervező: Kovácsné Homonnay Zsuzsanna 

• orvostechnológia: Kerese Zsuzsanna
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KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG 
SZAKELLÁTÓ KÖZPONT, 
CSENGER
Ferenc Attila
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A SZATMÁRCSEKEI FEJFÁK
Az Európaszerte ismert szatmárcsekei re
formátus temető több száz földbe tűzött, 
különös formájú, egy irányba néző fejfája 
különös, felejthetetlen látványt nyújt. A mű
emléki védettségnek köszönhetően a mű kő 
sírkövek ismeretlenek errefelé. A mai látvány 
azonban kissé csalóka, a katonás rend egy 
korábbi temetőrekonstrukció ered ménye. 
A fejfák eltérő magassá ga eredetileg abból 
adódott, hogy az idők során a földbe ásott 
végük elkorhadt, így lejjebb kellett őket 
ásni, hogy ki ne dőljenek. A düledező, ki
sebbnagyobb, filigrán vagy éppen robusz
tusabb sírjelek váltakozása adta a temető 
egykori hangulatát. 

A különös sírjelek anyaga általában tölgy
fa, kifaragásukat helybéli ácsok vagy kerék
gyártók végezték. Legtöbbjük körülbelül 
140–220 centiméter magas, 20–50 centimé
ter szélességű, mélységük 15–30 centimé
ter közötti. Az antropomorf jelleget muta
tó fejfák talán a sírba fektetett halottat sze
mélyesítik meg. A fejfák egyes részei tisztán 
elkülönülnek egymástól. A felső rész a fej, 

elülső zónája az enyhén emelkedő síkú 
homlok, alsó felén mély vágatokkal. A víz
szintes metszetben hatszögű fejet követi 
az ötszögű törzs, melynek hangsúlyos része 
a bemélyítéssel kialakított, a sírfeliratnak 
fenntartott sík felület. A föld alá kerülő lábat 
bevágások választják el a törzstől. A nép
rajzi szakirodalomba az 1930as években 
Solymossy Sándor vezette be a csónak alakú 
fejfa meghatározást. Elmélete szerint a 
fejfa egy csónak formáját követi, az arcot 
idéző forma pedig a benne fekvő elhunytat 
mintázza. A csekei típusú fejfákat az ugor 
népek sírbálványaiból eredeztette. Nyárády 
Mihály 1963ban pontról pontra igyekezett 
cáfolni ezeket az állításokat. Szerinte a XIX. 
század közepe táján megnyitott temető 
fejfái sem alakjukra, sem díszítésükre nézve 
nem egységesek. Díszítésük, homlokzati 
bevágásaik nem az emberi arcot formázzák, 
hanem a barokkból jól ismert, más tárgya
kon is megjelenő „magyar bajusz” motívu
mot viselik. A fejfák csónakra emlékeztető 
alakját a korhadás elleni védekezéssel hoz ta 
összefüggésbe. A csekei fejfák kérdésében 
a legalaposabb elemzést Amedeo Boros 

közelmúltban megjelent, kultúrantropoló
giai és etnológiai megközelítéseken alapu
ló munkája adja. A szerző számba vette 
valamennyi, a csekei fejfákról szóló eddigi 
munkát, elemezte, rendszerezte, helyszíni 
és levéltári kutatásokkal egészítette ki 
azokat. Véleménye szerint a fejfák kora jóval 
meghaladja a kétszáz évet. Analógiákat vél 
felfedezni földrajzilag nagyon távoli kultú
rák hasonló alkotásaival. Hangsúlyozza, 
hogy az antropomorf elemek csakúgy, 
mint a csónakmotívum, a gyászszertartás 
integráns részeinek tekinthetők. 

Bár több hipotézis él a köztudatban, a 
csekei fejfák formájának eredete egyelőre 
ismeretlen. Formakincsüket a legtöbben 
ősi hagyományokkal hozzák kapcsolatba. 
Tény, hogy valamennyi kutatót megragad
ta a hely szelleme. E különleges jelek ki 
tudja, mióta, és ki tudja, meddig hirdetik a 
csekeiek halottaikhoz fűződő kapcsolatát, 
szeretteik emlékét. Csak reménykedhetünk 
abban, hogy a sírkert – hála az utódok bölcs 
előrelátásának és ha gyománytiszteletének 

– még sokáig őrzi titkát, és további elmél
kedésre ösztönzi a kutatókat.
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