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A kora középkori és középkori egyetemes művészet hatásainak vizsgálata a székelykapuk formai- és 

díszítési világára, a kortárs építészetben alkalmazott faragott faelemek kapcsolódó kérdései.  

 

 

A SZÉKELYKAPU, MINT A SAJÁTOS NÉPI SZELLEMISÉG, LELKISÉG MEGTESTESÍTŐJE 

A székelyek művészeti kincseinek a vizsgálata – mint más népeknél is – csak abban  történelmi és történelmi 

idők-előtti időkeretben, abban a földrajzi térnek a kölcsönhatásában, azokban a társadalmi impulzusoknak az 

erővonalai alapján végezhető el, amelyekkel ez a népcsoport hosszú idők folyamán találkozott. Azoknak a 

népeknek az „interakciójából” formálódott ki, amelyekkel az idők folyamán érintkezésbe került. A második 

világháború után a szocializmus beköszöntésével eljött az „ateizmus” időszaka, ennek a fő célja az egész nép 

fokozatos leválasztása az addig ezeréve államilag létező egyházak nevelési rendszeréről. Erre bizonyíték az, 

hogy a szocialista államok egész Közép-Európában a keresztény egyházak tanítását szisztematikusan próbálták 

legyűrni, nagyon sikeresen sikerült rombolniuk a népnek a történelmi egyházakhoz fűződő viszonyát.  

„A faragott székelykapu egy sajátságos népi szellemiség tárgyi megtestesülései. Hitvallás ez? Annak megvallása 

ilyenformán is, hogy folyamatos létében a székelység századok értékes hagyományaihoz ragaszkodik. Aki 

ezekből kiforgatná: jobb ha a tréfás kapufelirathoz tartja magát: „ Áldás a belépőre, hát még a kimenőre.”…Úgy 

sejtem, ezzel a könyvével Olasz Ferenc a székelykapunak e vallomásos értelmét óhajtja közkinccsé tenni. Aki 

közelképeibe elmerül: egy különösnek vélt népi világ szépségeiben talál igazi gyönyörködést, miközben 

zordszázadok tanulságain is eltűnődhet…”  (Sütő András, előszó Olasz Ferenc Székelykapuk c. kiadványához) 

„A székely lélek e nemes alkotásán jelen van a nemzet karaktere is. A kapu külső monumentálításán, 

nagyságán, tekintélyén elénk ragyog a székelynép méltósága, büszkesége. A harmóniában futó díszítések, 

indák, virágok és czírádák szépsége elárulja a székely békességszerető lelkét, ízlését, pajzán jókedvét.” (Dr. 

Lévay Lajos írása) 

„Oszlopos faragásai, ékes kapufeliratai, a tervezésnek és építésnek remek keresztülvitele a székely lélek 

küszködését, győzedelmét, szellemességét, ügyességét és az anyag feletti diadalát hirdetik mindig. Valahogy 

az idegen egy kicsit megigazítja magát, rendbe hozza a ruháját, kalapját mindig a székelykapu előtt — mielőtt 

belépne rajta. Ezt parancsolja néma beszédjével a székelykapu méltósága és örök szépsége. Aki ezen a kapun 

átlép az szépen, nemesen és becsületesen kell gondolkozzon ; aki ezen a kapun kilép, az a szorgalomnak, 

jóságnak, békességnek és gyönyörűségnek az igézetét viszi magával mindig.” (Dr. Lévay Lajos) 

„Mikor a székely több hónapi munkával, kitartó szorgalommal és pazar népművészettel a törött kérgű, levágott 

fából kifaragja a székelykaput, nemzetének egyik nagy erényéről tesz újra tanúságot: — ez az alkotó munka 

szentsége. A székelykapuhoz kimondott nagytörzsű százados cserefák szükségesek, amelyeket, ha eladná, jó 

pénzt kapna érte. A székely nemhogy ezt nem teszi, mert nem pénzsóvár, nem leli kedvét a rombolásban, 

pusztításban és testi örömök habzsolásában, amit az eladott, keresett fa árából bőven szerezhetne!” (Dr. Lévay 

Lajos) 

 

A TANÍTÓ EGYHÁZ SZEREPE A SZÉKELY NÉPMŰVÉSZETI KINCSEK MEGÖRZÉSÉBEN 

Tudvalevő, hogy már a Magyar államalapítás idejében a Európai meghatározó nagy államai már a keresztény 

egyházak tanításai alapján éltek és szerveződtek. Az egyházra hárult a nemzetek népeinek nevelési folyamata.  

Tehát hármas tagozódásban szerveződtek az államok. „ Hármas tehát az isten háza, amelyet egynek tekintünk: 

itt a földön egyesek imádkoznak (orant), mások harcolnak (pugnant), és ismét mások dolgoznak (laborant); ez 

a három összetartozik, és nem viseli el a szétválasztást; így azután az egyik csoport működése (officium) 

összefügg a két másik munkálkodásával (opera) azáltal, hogy mindenki mindenkinek mindenkor segítséget 

nyújt.” Így fogalmazta meg ezt a XI. sz. húszas éveiben Adalbero, Leon püspöke. A IX. századig un. kettős 

felosztás volt használatos, egyházra és világra osztották fel az országokat. De világosan látható, hogy az 

egyháznak mindig a nevelési szerep jutott és egy így volt helyes. A középkor után viszont az újkor hozta magával 

a felvilágosodás eszméjét. A vezető egyházról általánosságban elmondható, hogy szerepük gyengülni látszott, 
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amennyiben a hármas tagozódási rendszerrel hasonlítjuk össze a történéseket. Nem célja a tanulmánynak az 

erdélyi egyháztörténetnek, a szerzetesrendek történetének, a vallásszabadság eljövetelének a vizsgálata, a 

szerzetesrendek közül a ferences rend Erdélyi működésével foglalkoznék inkább, azzal is csak olyan 

értelemben, amely a székely nép formai-díszítési világára kihatással volt.   

A 12., 13., 14. táblák a ferences rend erdélyi templomépítéseit szemlélteti és a régi, gótikus elmékekre 

koncentrálnak. A katolikus Csikszék székelykapuinál szinte általános a félköríves lóherés szalagdísz használata: 

a nép buzgó vallásosságából és hagyomány tiszteletéből következnek ezek a faragott díszítések. 

Azok a tanulmányok, amelyek 1945 és 1980 között Romániában kerültek kiadásra, szigorú anyagi, 

épületszerkezeti, racionális módon közelítik meg a székelykapuk eredet-kérdését és az akkor elfogadott 

történelmi ideológiáknak megfelelő keretekben „tálalják” a kutatási eredményeket. Ez a megengedett keretek 

közötti munkálat semmit nem von le a munkák értékből, nagyszabású kutatási munka áll a hátterükben, de 

érződik, hogy az egyházak nevelői szerepe nincs taglalva. Pedig- mint írtam – az egész középkori, de még az 

újabb kori vizsgálatoknál is ez az egyik legfontosabb támpillér.  

„A székely ember „a maga gyünyörűségére alkotott, megtartó munka öröme, szimbóluma, szentsége, 

konzervátízmusa, áldása és a kenyeretadó erdő iránti hálája, becsülete, szeretete: mikor valósággal 

családtagjának fogadja az erdő fáját!: a háza elé épített székelykapuval, melyre az Isten nevét vési mindig!” Dr. 

Lévay Lajos írja ezt a Lengyelfalváról írt munkájában. 

 

MELY RÉGI ÉPÍTETT ÉRTÉKEKBŐL EREDEZTETHETŐ A SZÉKELYKAPU, AZAZ A KÖTÖTT, LEGALÁBB EGY KIS ÉS 

EGY NAGY KAPUNYÍLÁSSAL RENDELKEZŐ, GALAMDÚCOS NAGYKAPU? KRONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 

„Vannak olyan díszítő elemek a kapukon, amelyeket sem a népi szükséglet, sem a technika nem indokol, tehát 

nem a fa kapuépítés szerves szerkezeti része. Egyik ezek közül az udvarokon egykor általános lábas galambdúc 

kombinálása a kapuval, a másik pedig a körívesen kiképzett benyúló csúcsában meghagyott kiálló rész, tulipánt. 

Az előbbit a kutatók a középkori erődített kőkapuk fölötti erkéllyel, az utóbbit pedig a kőkapuk címeres boltzáró 

kövével hozzák kapcsolatba.” ezt írja Kós Károly néprajzkutató az 1972- ben megjelent „Kászoni székely 

népművészet c. munkájában (lásd 15., 16., 17., 18. tábla). 

Huszka József- féle vonal: 1880 és 1890 között hajtotta végre nagyívű kutató- és ábrázoló munkáit, a kapuk 

díszítési- és jelrendszerét, ábrázoló-művészeti karakterét vizsgálta, a kapuk kultikus eredetűek, formai elődjeik 

a kínai, japán, indiai nagykapuk, a szasszanida perzsa palotakapuk. Népünk ősi kultúrákkal történő 

együttéléséből, interakciójából, közös kapcsolatokból meríti az állítását. Romantikus vizsgálódás. 

Szinte Gábor (1855-1914) kutató- féle vonal: 1900 és 1914 évek között nagyívű kutatómunkai eredményt ér el, 

a kapuk szerkezeti rendszerét vizsgálta, a templomok cinteremkapuiból eredeztette a székelykaput, Orbán 

Balázs is.  

Györffy István, majd Cs. Sebestyén Károly kutatók: Györffy Istvánnak 1943- ban jelent meg a „Magyar falu, 

magyar ház” c. munkája,  Cs. Sebestyén Károly 1941- ben jelenteti meg a „Székelyház eredete” c. munkáját, 

ezekben a két kutató a határőrvédelmi gyepükapukból, falukapukból eredeztet. 

Viski Károly  (1883-1945) néprajztudós vonala: komplex vizsgálatokat végez, várak, elővárak, huszárvárak 

kapuiból eredeztet. Vannak ilyen szerkezetű kapuk Európa-szerte sok helyen (cseh-bolgár-horvát-német-

holland kapuk)  

Szabó T. Attila (1906-1987) levéltári, nyelvtörténeti kutatásai alapján: valószínű, hogy a középkori várkapukból 

fejlődik tovább az udvarházak főkapuja, a székelykapu ezen kapuknak a későbbi utódja. „Levéltári adatok 

faépítészetünk történetéhez” c. munkája 1939- ben jelenik meg Kolozsváron. 

B. Nagy Margit  kutató munkája nagyívű és széles levéltári adatgyűjtéseken alapszik, az ő munkája alapján 

fontos kronológiai adatokat lehet megtudni.  A kötött kapukon a kutatások alapján a XVIII sz- elején kezd 

elterjedni a galambbúg, de ez így nincs egyértelműen a levéltári a adatokban leírva. Legkorábban 1674-ben a 

meggykereki udvarház inventáriumában említenek egyszerű fedeles, kétjáratú  galambbúgos kaput. A XVII sz. 

ban a következő kapuformák létezése fejthető meg az erdélyi inventáriumokból: egyszerű kapu, fedeles kapu, 

fedeles kötött kapu, galambbúgos kötött kapu. A külföldi hasonló jellegű és azonos időkben készülő kapu 

között nem lehet olyant fellelni, amely galambúgos volna. Valószínűsíthető, hogy Erdélyben kifejlődő 

kaputípusról van szó és már a XVII. század elején léteztek az udvarházak építészetében, de nem lelhetők fel 
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adatok arra nézve, hogy várkapuknál is alkalmaztak volna galambbúgos nagykapukat. Az udvarházaknál viszont 

a galambbúgos nagykapuk a napi gazdaságnak alárendelt udvarok kapui voltak, nem pedig a főkapuk. A 

főkapuk Erdélyben is a kőházak építészetét követve kőből vagy téglából készültek és díszesen mintázott 

bolthajtással, vagy egyenes záródással készültek ( a fenntiek B. Nagy Margit munkája alapján) 

Véleményem szerint mind a külsővárak kapui, mind a nemesi udvarházak helyi jellegű kapui nem voltak népi 

eredetű kapuk, hanem pallérozott, ismert mesteremberek irányításával a kapuépítésre is kiképzett 

molnárlegények építették a tulajdonosi instrukcióit messzemenőkig figyelembe véve, de a saját szaktudásukat 

erős ráhatással érvényesítve.       

Idézem B. Nagy Margit kutató (1982-2007) fontos, idevágó megállapításait 1972- ben a  székelykapuk 

eredetéről nagyszabású tanulmánya alapján: 

„„Már az egyszerűbb kaputípusok tárgyalásakor láthattuk, hogy a faragás és festés azokról sem hiányzott, a 
kötött és galambbúgos kapunak azonban szinte elengedhetetlen járuléka  volt a faragás. A leírások „cifrázatos“ 
(Mezőbodon — 1692), „rendes Mettzésekkel ékesült“ (Mezőőr — 1767), „jó móddal faragott“ (Alsóárpás — 
1752), „szép mesterséggel épült“ (Marosszentkirály — 1753) jelzői a mintakincset illetőleg nem sok 
útbaigazítással szolgálnak. Az adatok egy része azonban félreérthetetlenül utal a reneszánsz virágminta 
térhódítására. Érdekes módon a virágos kapukra vonatkozó adataink XVIII. századiak. Ebből talán korai lenne 
még végleges következtetést levonni, de felmerül a gondolat, hogy a XVII. század ,,vésett“ és „metszett“ 
kapuira talán még geometrikus motívumokat faragtak, s a virágminta csak a század végén, de főként a 
következő század elején vált a kapuk általános díszítőelemévé. Faragás főként a kapuk oszlopait borította. 
Szászcsanádon (1731) és Szászvessződön (1738) az udvarház bejáró kapujának oszlopai „virágosan metszett“-
ek voltak. Magyarbükkösön (1747) ugyancsak a kaputartó oszlopokat díszítették „virágos metszéssel jó 
formára“, Mezőszengyelen (1743) „szép kapura illendő virágokkal illusztrált“ kapulábakról tesz említést a 
konskripció, virágos kötésekkel és szemöldökgerendával együtt. Branyicskán (1744) „czifrázva, rovasolva 
virágoson“ díszítették a szemöldökgerendát, míg a kapubálványok az 1757-es leírás szerint „négy szegre 
sinoroson [voltak] meg tzifrázva“. Ez utóbbi díszítés valószínűleg kötélfonat lehetett. A kiskapusi — Căpuşul 
Mic — udvarház (1758) „figurákra faragott“ kapujának díszítményeit nem tudjuk meghatározni.„” 
A fedeles kapu igen korai eredetét feltételezi egy középkori okmány. Közismert, hogy I. Károly (Róbert) idején 
vezették be a portaadót: „Oly kapukra, amelyen egy szénával vagy gabonával terhelt szekér átmehet, évenként 
18 dénár adót vethetnek ki… azokon a vidékeken pedig ahol fahiány miatt kapuk nincsenek, az adót régi módon 
fizetik.” Ez azt sugallja, hogy a kapu fedeles lehetett. Így írja Kovács Piroska a „székelykapuk Máréfalván” c. 
munkájában. De ez vonatkozhat a kapu szélességére is, tehát nem túl meggyőző az állítás. Ugyanis a szénával, 
vagy gabonával terhelt szekér jóval nagyobb szélességgel rendelkezik, mintha csak üres szekér lenne. 
A fellelt dokumentumok alapján a legkorábbi galambbúgos nagykaput (azaz az igazi székelykapu) B. Nagy 
Margit írásában találtam meg. 1632- ben a fogarasföldi Kucssulátán , 1636- ban az udvarhelyszéki Siménfalván 
említik őket. Joannes Glukovski de Benkovits főkapitány írja: „ vagyon nagy öreg festett három temérdek 
oszlopokon álló kötött galambbúgos kapujazsindelyes, mely kapunak deszkázatját mostan építgették.”   
„Megfigyelhető, hogy minél hatalmasabb bárdolt fatörzsekből épült a kapu, annál kevésbé találunk rajta külön 

díszítést, csupán az 1848 után készült kapuknál vált a díszítés az egyre gyengébb anyag és szerkezet 

leplezőjévé” ezt írja Kós Károly néprajzkutató. Létezhet, hogy csak ez a magyarázat a kapufaragások fokozatos 

elterjedésére és csak ezért kezdtek inda- és virágfaragásokat rávinni a kapukra? Hogy leplezzék a faanyag 

gyengeségét, repedezettségét? A tanulmányomban azt próbálom taglalni, hogy ez nem így volt. 

A XVIII. sz végi és XIX sz. eleji bohémiai nagy kötött kapuknál is ezt látjuk: nincs faragott applikált díszítés, csak 

a szerkezet által „generált”, egyszerű díszek. Igaz, hogy az általam megfigyelt bohémiai kapuknál csak a kőből, 

téglából épített kapuk tartalmaznak díszítéseket, hiszen ezekhez viszonyítva a faszerkezetű kapuk 

alárendeltebb, kevésbé reprezentatív helyeken, vagy a szerényebb parasztporták főkapujaként lettek felállítva.  

Az egyik fontos, a Jizera-vidéki falumúzeumban lévő fakapu hónaljkötéseit vizsgálva felfigyeltem bizonyos 

applikált - faragott- e vagy festett, nem tudtam megállapítani – díszítő elemeket, mintha rozettákat ábrázolt 

volna a díszítés (lásd 49. tábla). 

Ennek a kérdésnek a további vizsgálatai fontos adalékokat és tényeket állapítanának meg a Közép-Európai 

kapuépítészet történelmével kapcsolatban (lásd 46., 47., 49. tábla). 

Vannak vélemények, amelyek Erdélyben szinte kizárólagosan az ázsiai eredetet próbálják elfogadtatni: 

„A székelykapu – szerű kapuk, vagy a formailag hasonlatos kapuk  elterjedése a Peking-Magyarország vonal 
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mentén kísérhető végig egy 1000 km-es széles sávban; sem ettől északra, sem ettől délre nem fordul elő; 

Nyugat-Európa nem ismeri. A székelykapu hengeres formái, a ferde támasztóoszlop, végén rögzítő cövekekkel, 

a tetőformája, a tetején levő sárkánydísz és az oszlopain elhelyezett napjelek a kelet-ázsiai építészet 

szerkezetét és ornamentikáját ma is őrzi. A sárkány védő kultusza Kelet-Ázsiából kiinduló kultúrhatás; a magyar 

hiedelemvilágban és főleg a népmesevilágban a sárkány - sárkánykígyó - a bejáratot- a vár- vagy palotakaput 

védő kultikus lény. A leegyszerűsített, a ház lakóit kultikusan védő sárkányos oromdíszek helyére katolikus 

vidékeken a bűntől védelmező Istenfiának, Jézusnak a keresztjét helyezték. A mongol kolostorok 

tetőperemének homloksíkján a díszítő sor elemei - kör és pikkely - minőségi és szerkezeti szempontból 

megegyeznek a székelykapu díszítő sorának megfelelő elemeivel. Nyilvánvaló, hogy a hun, az avar és a magyar, 

illetve más török népek Belső-Ázsiából hozták a Kárpát-medencébe a székelykapu keleti bambusz-technikában 

gyökerező díszítő formáját. Mivel a székelykapuk fő elterjedési területe éppen a hun-utódok által betelepített 

Székelyföld, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a székelykapu a hunoknak ittmaradt öröksége.” Ezt állítja 

az internetes Kultúrpart kulturális magazin (www.kulturpart.hu) Ezen állítások tudományos bizonyítása még 

sok kutatómunkát igényel, formai hasonlóságokból még végérvényes következtetéseket levonni merészség, 

tovább vizsgálni mindenképpen hasznos és érdemes (lásd 4., 6., 7., 8., 9., 23. tábla). Ami bizonyos, a hunok, 

mint a birodalomban vezető arisztokrata réteg, egyik legfontosabb építőanyaga a fa volt. Fa vázszerkezet és 

kitöltő elemek, bronz, réz, arany fémveretekkel díszítve, olyan módon kialakítva, hogy közvetlenül érződjenek 

a mozgást, változást meghatározó formák, a flexibiltás, valamint a távol-keletről hozott sárkánykultusz 

jellegzetességei. 

Szabo T. Attila alaposan levéltári kutatások alapján eredezteti a székelykapukat, mint szerkezeteket a régi 

nemesi udvarházak udvarának kapujából, azoknak az előképe a régi várak kapui, és ez a tudományos 

alapozással alátámasztott legmeggyőzőbb állítás. Mármint ami a szerkezeti összeállítást illeti. Viszont már 

korábban is léteztek a magyaroknál kötött nagykapuk, amennyiben elfogadjuk azt állítást, hogy a 

népvándorláskori és azelőtti időkben erős kulturális- társadalmi- és vallási kapcsolataink voltak a Kelet nagy 

népeivel. 

 

A FELHASZNÁLT ANYAGOK VIZSGÁLATA, SZÍNEZÉSEK, A FORMÁK ANYAGBA VALÓ ÖNTÉSE A NÉPI 

SZELLEMISÉG, VALLÁS- ÉS HIEDELEMVILÁGOK ALAPJÁN. ŐSIBB  KAPCSOLÓDÁSI PONTOK VIZSGÁLATA 

Zalasdon — Zalaşti — (1742) lapos vasszegekkel „megvert“ galambbúgos kapu szerepel az összeírásban. 
Idézem B. Nagy Margitnak a kapuk színezésével kapcsolatos megállapításait. „A kapuk színezése a XVII. 
században már nem ritkaság. Festés élénkítette legkorábbi eddig ismert galambbúgos kapunkat, a siménfalvit 
is.  
1636-os leírásában azt olvashatjuk róla, hogy „nagy öreg, festett, három temérdek oszlopokon álló, kötött, 
galambbúgos“ kapu volt. Az 1737-ben készült szászvessződi (1761) faragott kaput, valamint szászpénteki 
(1744) és a keresdi (1797) kapukat „veresre“ festették. A „czifrán kimetszett, megfestett“, galambbúg nélküli 
vicei — Viţa — (1754) kapuról nem árulja el az összeírás, hogy milyen színű volt, a gyéresszentkirályiról (1788) 
ellenben azt írták, hogy „metzett virágokkal tzifrázott, zöld festékkel festett“. Emlékeztetünk rá, hogy a 
filegóriákat, nyáriházakat, valamint udvari tornácokat a XVII. század folyamán szintén zöldre vagy vörösre 
festették. „” 
Dr. Lévay Lajos írja szülőfaluja, Lengyelfalva székelykapuiról: „ A galambbugos, csínos tetője a maga sok fehér, 
kék és arany, festett galambjával a távoli őshaza színes hitvilágát, mondáinak pazar kincsesházát eleveníti meg 
Asztarté istenasszony (Huszka József nevezi így, korábbi Istár és Baba)  képletes madaraiban, — a 
székelykapun.” 
És hogyha megnézzük a keleti templomok kapuzatairól közölt színes rajzaimat, vagy a fotókat, szintén egy 
színes világ tárul elénk, egy olyan világ, amely csak lelki harmóniában érő népeknél fordulhat elő. A színek ez 
esetekben mindenhol hozzátartoznak ahhoz a bizonyos képnyelvhez, amely fontos információkat  és tudást 
nyújtanak azok számára, akik értik és megtanulták ezt a nyelvet. Az ősi kelták vagy a hunok kevés kőbevésett 
írott szöveget hagytak hátra, nem azért, mert nem lehetett volna olyan fejlett kőfaragó tudásuk, mint a 
rómaiaknak, vagy korábban a görögöknek. Hanem azért, mert a tudást nem kőbe vésve akarták átadni az 
utánuk-jövőknek, hanem nyelvi és képnyelvi tanítás módján (szövegek mondás utáni memorizálása, képi 
minták jelentéstartalmainak magyarázása). Keleten a nagykapuk mindig egy bizonyos szellemi „küszöbhelyek”  
és „iránytmutató helyek” voltak, ezekkel tartották távol az ártó szellemeket, és ezekkel tessékelték be a jó 
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szellemi erőket (kapubálványok a lábaknál a gonosz elleni védelekzés, a tetőrész, mint a jó lelkeknek helyet 
adó menny asszociációja) Kitüntetettségüket díszítésekkel, színezésekkel, tükröződő nemes fémekkel és 
színekkel kellett jelezni (Lásd az 1., 2., 8., 9. táblát, a székelykapuk tekintetében az udvarhelyszéki „cifrára” 
festett kapukat) 
Magyar Adorján foglalkozott tüzetesebben az építészettörténeti példák párhuzamba állításával a magyar 

(különösképpen a székely, mert az ő idejében náluk őrzőtek meg legjobban népművészeti értékek) 

népcsoportok művészetével. Ő írja, hogy Huszka József a „A székely ház” c. munkájában tüzetesebb 

rendszerezés, kutatási munka hiányában, a „nomádság” és „ázsiai eredet” perspektívájából vizsgálja a 

magyarság népművészetét.   Az alábbi megállapítások Magyar Adorján merész állításait sorolják fel a témánk 

kapcsán és az eddigi növényépítési gyakorlataim alapján megpróbálom eldönteni, mennyire lehettek 

megvalósíthatók azok az építési módok, amelyekről ő ír. 

Bizarrnak tűnő építkezések igazságtartalmának eldöntésére a legjobb mód az, hogyha megpróbáljuk a 

gyakorlatban megvalósítani ezen építéseket és az alapján formálni véleményt. 

A következőkben az ő gondolatait fogom lerni:  

A magyar pálcatagos, patkóíves boltöv és a hindo-szkíta sziklatemplomok pálcatagos körívek ugyanazon 

nomád-szekér patkóív formáját idézik meg, tehát az ősi szkíta-hagyományt kell figyelembe vennünk úgy a 

hindoszkítáknál, mint a magyarságnál is. Létezett egy faépítészet és ezt vitték át kőbe a hinduknál. Ez a 

faépítészet a magyaroknál is megvolt? Hagyományosan bizonyosan, hiszen az ősszkítáktól származnak ők is és 

badarság azt gondolni, hogy annyi időt nem táborozhattak egy helyen, hogy ne építsenek jurtákon kívül más 

épületeket is. Ugyanúgy, ahogy az Észak-Indiába került nomád szkíták is barlangtemplomokat építettek és 

virágzó birodalmat hoztak létre többgenerációs ottlétük alatt, a világvallások egyik legnagyobbikát, Buddhát is 

részben nekik köszönhetjük, - ugyanúgy a magyarok is építettek más építményeket, mint a jurtákat. Ezek fából, 

kőből kellett épüljenek, hiszen az európai élőzónájuk gazdag volt ezekben az anyagokban (szerző gondolata), 

de ha a pusztákon nem is volt, a mobilitásuk lehetővé tette a kereskedelem folytán beszerezhető faanyagot. 

Hihetőbb az a forgatókönyv, hogy a nomád egyesült „magyari” törzsek – és az, hogy „nomád” csak 

gyűjtőszóként használom – nem mind a pusztán csordákat legeltető törzscsoportokból álltak, hanem voltak 

olyan nemzetségek is, amelyek erdőkben-hegyekben éltek és az ottani természet-adta javak kiaknázására, 

feldolgozására szakosodtak. Így kellett legyenek olyan törzscsoportok már a honfoglalás-előtti magyaroknál is, 

amelyek kiválóan értettek a faépítéshez és feladatuk az egész nagy nemzettség vagy pusztai szövetség építési 

munkáinak az elvégzése, anyagok leszállítása volt. 

Példát lehet hozni a mostani székelyföldi hagyományos foglalkozásokra is: vannak székely faluk, amelyek 

hagyományosan a kivágott fa feldolgozásával és leszállításával foglalkoztak, ugyanis a termőföldjeik annyira 

zordak, hogy szakosodni ezekre a szakmákra a létfenntartásuk biztosításáért (pld Zetelaka, Kápolnásfalú stb.). 

Vagy ott van a Kolozshoz tartozó Kalotaszeg példája: magasfokú fa-, textil művészet alakult ki az évszázadok 

folyamán és ebből éltek főként az ottaniak.    

Még néhány analógia a szakmák helyspecifikus kialakulására, működésére valamint a létrehozott termékek, 

javak un. „kereskedelmi utakon” történő szabad áramlására: Az ősi Kínához köthető az un. „Tejút” 

kereskedelmi útvonal kiépítése a II. századól kezdve. Nem mellékesen – ez nagyon fontos tudományos 

megállapítás – a „Tejút” vonalát a béke vonalának is nevezik, mert a békés együttélés hirdetése is fontos része 

egy kereskedelmi útvonal működtetése terén. A buddhizmus ezen az útvonalon terjed el egész Kelet Ázsiában, 

de éreztette hatását a Párthus birodalomban. 

A tulajdonképpeni boltozatot az „elfogadott” építészeti kurzusokon úgy tanítják, hogy az etruszkok találták fel. 

De Mezopotámiában találtak 5000 éves teljesértékű boltozást (M.E.L. Mallovan kutató) 

Priscus Rhetor görögből fordított szövegéből kitűnik az, hogy Attilának milyen szép és lélegzetelállító fa 

palotája volt. Itt megjelenik az árkádosan kialakított fatornác, a mellvédes tornáckönyöklő, mid olyan építészeti 

elemeket, amelyek az akkori Európában sehonnan sem jeleznek és amelyek majd a késő gótikában és a 

reneszánszban jelennek csak meg földrészünkön.  Keleten viszont ezek már ismeretesek ( a szerző): Kusinaga 

város a Kusan birodalomban, sztupák kődomborűvei, ősi Kína (lásd 1., 2. tábla) 

A régmúlt időkben a népet megtanították olyan asztronómiai alapfogalmakra, amelyek a mindennapi élethez 

szükségesek voltak. Nem lehetett vásárolni a szatócsnál papíralapú naptárakat, nem úgy volt, mint manapság. 
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A nap, a hold, csillagok jelei, a nélkülözhetetlen holdnaptárak megjelentek az épület és főleg a kapu 

ornamentikáján. Pl a nagy kapuszárnyak holdnaptárat jelképező lécein késsel-bárddal húzott „rovátkákkal” 

jelezték a napok múlását: a gazda számára ez naptár volt és így könnyen igazodott a mezőgazdasági munkák 

ütemezéséhez, a „jeles” napok eljöveteléhez, ez alapján tervezte meg mindennapjait.  A közölt székelykapus 

rajzaimon a fellelt fotóanyag, képanyag alapján rajzoltam meg a lécezéseket, nem volt célom az, hogy 

megvizsgáljam és kielemezzem, az alkalmazott lécezések követik a holdnaptár régi hagyományát, avagy sem 

(28 db léc van a kapuszárnyon, vannak, amelyek a  teliholdat és vannak amelyek a teljesen újholdat jelzik, a 

holdsarlók milyen irányban állnak stb.) Eddig Magyar Adorján gondolat-indító állításainak egy részét közöltem.  

Megcáfolhatatlannak tartom a kutató azon állítását, mely szerint „a kaputükör” valóban tükörként is 

„működött”. A befelé igyekvő már messziről meglátta a visszatükröződő fényt. És a kapuban kellett meglássa 

azt, mert az volt a haladási iránya. Adott időpontban magát a visszatükröződő napot láthatta meg, ez 

napimádat keleti kultikus hagyományából ered. Ezért fénylő anyagból készítették a tükröt, vagy legalábbis azzal 

vonták be és alakjuk is a nap sugarakéra hasonlított. A gyalogos a kiskapun keresztül láthatta a tükröt, a lovas 

a nagykapun keresztül ment be, tehát ott kellett neki tükröt állítani. A kiskapuk napsugaras hagyománya, 

valamint a felette lévő „kaputükör” nap-mintázata ma is általánosan látható a székelyföldi kapuknál (a 

napsugaras kapuszárnyak egész Közép-Európában elterjedt, főleg a barokk korhoz kötött alkotások). A 

nagykapu napmintáit már nehezebb fellelni, hiszen ott az idők folyamán inkább a holdnaptár földműveléshez 

kapcsolódó alkalmazása kezdett elterjedni a történelmi idők változásának folyamatában. Ha elfogadjuk 

tényként azt, hogy a kaputükörnek ilyen alapjelentése van, figyelembe vesszük azt, hogy a lovas számára külön, 

magasabb kapunyilást kell építeni, mint a gyalogosnak (lásd római, vagy indiai diadalívek, japán kapuk), 

valamint figyelembe vesszük az érkező fogadására beépített „tükröt”, akkor már a népvándorláskori időkben  

a lovas kultúrájú népeknél kellett létezzenek olyan nagykapuk, amelyek „kötöttek” voltak, azaz rendelkeztek 

boltívvel, koszorúgerendával. 

 

A RÉGMÚLT IDŐK NÉPEINEK NÖVÉNYÉPÍTÉSZETI FORMAVILÁGÁNAK HATÁSA A KÉSŐBBI FAÉPÍTÉSZETRE, 

MAJD KŐ- ÉS TÉGLAÉPÍTÉSZETBE  

Magyar Adorján „A magyar építőízlés” című tanulmányát olvasva – amely tanulmány nagyon érdekfeszítő, de 

merész és a tudományosan még nem bizonyított állításait mindenképpen erős kritikai szellemmel és 

fenntartásokkal lehet csak fogadni – úgy éreztem, hogy a növényágakkal történő fonott-, koszorús építési mód 

teljesen helyénvaló és reálisan létezett dolog volt a régi időkben. Korábban részt vettem fűzépítési 

munkálatokban, szerencsém volt megismerni a fűz, mint anyag viselkedését, hajlíthatóságát, rugalmasságát és 

így el tudom képzelni az ilyenfajta építkezések létezését. 

Rudolf Steiner az Akasha-krónikában ír az atlantiszi építésmódról: Az atlantiszi településen még minden a a 

természettel összeforrva létezett (…), az első atlantiszi korokban a települések kertekhez hasonlítottak, ahol a 

házak élő fákból épültek, amelyek ágai művészi módon fonódtak egymásba. Az emberi kéz munkája is, mint 

minden, a természetből nőtt ki. 

A tanulmány létrehozója szerint az oszlopok kialakítása úgy történt, hogy 4-5  cm vékony, egyenes, 1,5 vagy 2 

ölnyi magas faoszlopokat alapozásként használt facövekekre rögzítettek, vagy egyszerűen leástak, 

összekötözött ágak vagy ágkoszorú fűzérek segítségével boltöves formában áthidalták őket. Ezen boltíves 

építményeket térben variálva árnyat adó pihenőket, folyosókat, kunyhókat hoztak létre. Később, mikor már 

tartósabb építmények létrehozására volt igény – pl. magasabb rendű építmények, pl. templomok, fedett 

gyülekező helyek, királyok palotái -  akkor a vékony faoszlopokat ágkötegekkel, vagy ágkoszorúkkal körbe fonva 

erősítették.  

A teraszok és tornácok kialakulásakor valamint az ortogonálisabb épületek elterjedésével már szükség volt a 

felfelé törekvő egyenes vagy íves oszlopok mellett vízszintes tér- és tartóelemek létrehozására is. Itt egy 

tornácsort kell elképzelnünk - ez már jelen van bizonyíthatóan az ókori Kína területein, de Műkénében is majd 

később a magyar népi építészetben visszaköszön -, vízszintes lezárására erős ágfonadékokat használtak. Az 

oszlopokat ágköteg- vagy koszorúfüzér rátétekkel erősítették meg, a vízszintes koszorúk és könyöklők sűrű 

ágfonadékból készültek, az oszlopok, koszorú-gerendák, boltívek által létrejövő térsíkokat díszes 

ágfonadékokkal, merevítő körkörös ágkoszorúkkal töltötték ki (Lásd 5., 6., 7. tábla) 
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A magyar népművészetben is számos fonott ágtechnikával készülő építmény létezik: a paticsfalak, kemencék, 

egyes körkörös kupolaszerű háziállat tartó építmények – pl tyukólak, de ilyenek az áthatolhatatlan és jó 

védelmet biztosító sövényfalak is. Gilyén Nándor néprajzkutató is megemlít a Nagyalföldön olyan 

tornácoszlopokat, amelyek vékonyabb ág „magszerkezetből” készültek, majd azokat körbefonták fűztípusú 

ágakkal. Fa gombszegeket alkalmazva akár körbe lehetett agyaghabarccsal vakolni őket és vastag tégla, vagy 

kőoszlop hatását keltették. 

Csak figyelni kell a népballadákat, népballadából idézek: 

„Nyisd ki anyám, nyisd ki zöldellő kapudat, 

Vesd meg anyám vesd meg víg halott ágyamat” (Rákóczi kocsmába’, Somogyi ballada) 

„…csináltatok neki márvány kőkoporsót, 

Be is behúzatom földig bakacsinnal, 

Meg is megveretem aranyfejű szeggel.” (Fogarasi István, székely ballada) 

Különleges esztétikát képvisel az egyfajta anyagból elkészített székelykapu, tehát a fazsindellyel és nem 

agyagcseréppel fedett kapu. Ebben az esztétikában az ősi növényépítészeti hagyomány él tovább, az egész 

építmény kosárfonásos ágakból, vagy zöldellő füzekből épült (lásd 2., 4., 5., 6., 7. tábla) 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK, A MÚLTBAN ADOTT ÉPÍTÉSZETI VÁLASZOK A KÖRNYEZETVÉDELEMRE 

SZÉKELYFÖLDÖN 

„Megfigyelhető, hogy minél hatalmasabb bárdolt fatörzsekből épült a kapu, annál kevésbé találunk rajta külön 

díszítést, csupán az 1848 után készült kapuknál vált a díszítés az egyre gyengébb anyag és szerkezet 

leplezőjévé” Azért használtak egyre kisebb és keskenyebb méretű faanyagot, mert az erdőkben megcsappant 

a jó minőségű, nagy kapunak való fa. 

A Kis-Küküllői tájegység vidékein látszik, hogy előszeretettel készítették a tövis- és sövénykerteket, ugyanis ott 

a táj kevesebb deszkát adó fával és több tövisbokorral és sövénnyel rendelkezik. Pontosabban rendelkezett a 

XIX század első feléig. Mert már akkor a helyi Dombó község egyházi leírásában leírják, „Az Eclessia erdeiből, 

az honnan a Minisztereket (egyházi szolgálattevőket) fabérrel szokták fizetni, vágjanak hosszú tövisset, és ez 

után a zselléreknek ne adattassék, minthogy igen megfogyatkozott”. Az írtások miatt fogy a tövis, így fenyőfa 

deszkakerítésekre térnek rá, ezeket a helyi erdőkből, majd a székelységtől szerzik be. És ez általános az egész 

kisküküllői vidékre. Ezek után már mind nagyobb az erdők pusztulása is.   A fenti gondolatokat Dr. Kós Károly – 

Erdély Népi Építészete, Kis-Küküllő vidéki magyar népi építkezés c. 1978- ban megjelent munkájában közli.  

Igaz ez a kapuk készítésére. A dombvidékeken az alárendeltebb gazdasági udvarokban a kapukat is sövényből 

készítették, a sövény és tövisbokrok fogyatkozásával, deszkakerítéseket kellett építeni a székelységtől 

nyugatabbra fekvő dombvidékeken is. Tehát a székely faépítészet így terjed át pl. a Küküllő vidéki 

dombságokra. Igaz lehet ez a faragott  mintákra is. 

A következő fázis az, amikor már a famennyiség is kezd megapadni a rengeteg faépítés miatt. 

„A fenyőfaépület nagybani gyártása a századforduló táján (azaz a XIX sz. végén, XX. sz elején) már észrevehető 

erdőpusztulással járt. A falu körül nagy körzetben – szántókon, legelőkön, kaszálókon s az erdők között – 

látható régi fatuskók bizonyítják a nagyméretű pusztulást, amelynek megakadályozására a polgári rendszer 

képtelen volt” így írja dr.Kós Károly – Erdély Népi Építészete, Egy Kolozs megyei román ácsfalu”, 1980 

munkájában. Abban az időben, amikor a polgárságról inkább tanácsos erős kritikai szellemben írni, hiszen a 

vezető szocializmus idejében az elavult értékeket képviselő, megreformálandó társadalmi réteget jelentette a 

régi polgárság.  

A múlt századi 40- 50- es évekig a székely, „alulról építkező” falutörvények megnyugtató módon szabályozták 

az erdők használatát is. „ A falutörvények szolnak ugyan az erdőhasználat rendjéről is, s büntetik az erdőben 

kértevőket, a közerdő hasznosítása azonban sok helyütt külön rendtartásokat alkotnak. A faluközösségi erdő 

és a széki erdő is a szükségletek kielégítését szolgálja. Akit erdőrontáson éltek, azt megzálagolták, elvették 

marháját, fogatát, szerszámait, amit később kiválthatott.” Írja Domokos Ernő A székely törvényalkotás c. 

munkájában. A szocializmus éveiben már nem alkalmazták ezeket a törvényeket, napjainkban meg szinte 

reménytelen a helyzet arra nézve, hogy az erdőkincs folyamatos leépülését meg lehessen akadályozni: 

centralizált, nagyvállallati módon, a nagyvállallatok pénzügyi érdekeit kiszolgáló, és nem a hely 



 
Építőművészet Kollégiuma által támogatott tanulmány, szöveges rész, lapszám: 8 

környezetvédelmét figyelembe vévő módon fogynak az erdők, a kistérségi erdőközösségek érdekei háttérbe 

szorulnak. Pedig „az alulról jövő” kezdeményezések célja sohasem az, hogy a környezetet tönkre tevő 

tevékenységek jöjjenek létre, mindig a következő generációk megélhetésének a biztosítását tartják szem előtt. 

Ide idézném Makovecz Imre építész gondolatait, amelyek a „Székely Ház” c. 2009. évi kiadványban jelentek 

meg és a fenntarthatóság, az élhető és hagyománytisztelő jövő óhajtását hirdetik: 

„… én itt most nem elsősorban nemzeti összefogásról beszélek, hanem arról, hogy a szakmánknak belső rendet 

kell tartania, hogy ne egymás kenyerét vegyék el, hogy alkalmassá válljanak az összefogásra egy bizonyos 

produktum megvalósításáért. Ehhez tehát az asztalosoknak, az ácsoknak, a kovácsoknak, kőműveseknek, és 

így tovább , hadd ne soroljam, olyan szervezeteket kell létrehozni, amelyek a munkaelosztással is és az erkölcsi 

bázis megőrzésével is foglalkoznak. Tehát, ha valaki, hogy konkrét legyek, két lejjel kevesebbet vállal a 

másiknál, azért, hogy megszerezze a munkát, és ezzel a másik kikerül az utcára, azt szankcionálni kell. Meg kell 

büntetni. Mindenütt a világon, ahol nem volt kommunizmus, a kamarák léteznek, s a kamarák a szkmány belül 

rendet tartanak. 

A polgári társadalomnak az a lényege, hogy központi irányítás alatt kell élni, egységesen proletárként 

mindenkinek, hanem a saját szakmáján, saját életkörülményein képes uralkodni. Ez a cél. Ezt kell végrehajtani. 

És ne öt forintról, vagy öt lejről beszélgessetek, hanem hosszú távon gondolkozzatok, mert ezzel biztosítani 

fogjátok azt, hogy amit most tudtok, azt nem fogjátok elfelejteni. Mert a csikszeredai, a vargyasi, a kolozsvári 

templomot gyönyörűen csináltátok. Tessék szíves lenni ezt a jövőre is biztosítani, és a gyerekeiteknek s az 

unokáitoknak is ezt kell magvalósítani. Az isten áldását a fejetekre.” 

 

 

MONDÁSOK, SZÓLÁSOK, NÉPKÖLTÉSEK, IDÉZETEK 

„lakodalmak alkalmával felzöldágazzák a kaput” 

babonák:  a gonosz szellemek is a kapun igyekeznek közlekedni, ezért az ő távoltartásukat is a kapu környékén 

kell megoldani. 

„Szent György napkor – ekkor hajtják ki az állatokat a legelőre – tövist kell tenni a kapura a boszorkányok 

rontásai ellen.” 

„A boszorkányoknak borzasztó nagy hatalmuk van, még a kapuzábéból, a kapu sarkából is tejet tudnak fejteni” 

Azt is szokás csinálni, hogy a küszöbre a kőpatkót fordítva szegezik fel, s azon a boszorkány nem tud átallépni.” 

Csak figyelni kell a népballadákat: 

„Nyisd ki anyám, nyisd ki zöldellő kapudat, 

Vesd meg anyám vesd meg víg halott ágyamat” (Rákóczi kocsmába’, Somogyi ballada) 

„…csináltatok neki márvány kőkoporsót, 

Be is behúzatom földig bakacsinnal, 

Meg is megveretem aranyfejű szeggel.” (Fogarasi István, székely ballada) 

„tekintélyes, ünnepies, előkelő, mosolygó és szívesenlátó” 

„tavasszal mikor az első barázdájába állítja, a székely az ekéjét, szembe fordul a nappal, megemeli a kalapját 

és igy szól: — Edes, jó Istenem segíts meg!” 

„ha pedig valamit erősen bizonyít, állít — ezt mondja : — Napom Istenére- még sohasem láttam ilyent!” 

„Csóré térden, a nappal szembefordulva Is megesküszöm…” 

„…az annyi hasznot adó, megölt erdő felmagasztalása: a megcsodált, örökszép székelykapu…” 

Dr. Kós Károly írja: „A jelenségeknek eme időben és térben való figyelése során kitűnik, hogy a Kis-Küküllő 

vidéki magyar népművészet korántsem „magától lett” és nem elszigetelten alakult. Sajátos arculata a helyi 

természeti –gazdasági- történeti körülmények és környező néprajzi tájak koordináta rendszerében mérhető le, 

rajzolódik ki és értelmeződik. A maga módján ez jut kifejezésre a helyi szólásmondásban is, amely szerint a 

Napot reggel a székelyek taszítják fel favillával a Kis-Küküllő vidékének egére, majd onnét este a mokányok 

huzzák júhfogával a hegyek mögé.”  

 

A HOMORÓDMENTI FALVAK EGYES ÉPÜLETDÍSZITÉSI KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA 
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Szentegyházasfalu és Szentkeresztbánya, a székely két falvacska Székelyudvarhely és Csikszereda között  a 

történelmi hagyományok és feltételezések alapján azért jött létre még az Árpádok idejében, hogy Udvarhely 

és Csík székei közötti fontos kereskedelmi utat az ittlakók védelmezzék. A fejedelmeség idejében fejedelmi 

kiváltságokkal rendelkező helyiségek voltak, a későbbi időkben a futárokat és az állami postát fegyveres erővel 

kellett kísérniük lakóinak. Nagyon fontos az a tény, hogy a vulkanikus Erdélyi hegyek oly gazdag vasérc 

tartalékainak hasznosítására alakult kezdetleges vashámorokat itt sikerült az újkorban céhes módon, később 

az általános ipari forradalom lehetőségeit figyelembe véve egységes vasbányászattá, vaskohászattá és 

vasöntődévé alakítani. Tehát ezek a települések a hagyományos székely mindennapi foglalatoskodások és 

megélhetési lehetőségek mellett bánya-helyiségek is voltak, fejlődésükre, várossá válásukra a nagyüzemi 

vasgyártás kifejlődése és működése adta meg a nagy lehetőséget. 

A két Oláhfalu, Lövéte és a környező települések a XVII., XIV. és XX. század első felében a köztudottan szerény 

jelentőségű székelyföldi nehézipar térképén mint „fehér hollók” szerepeltek, ezen települések földrajzi 

vonzáskörzetében nagyipari szinten működő vasgyártás pislákoló, de sokszor nagy hévvel égő fáklyásként 

éltette a reményt Székelyföld ipari- és gazdasági elmaradottságának a felszámolására. 

Nem cél a nagy nevek felsorolása, idegeneknek számítottak e vidéken, mégis fáradhatatlanságú tanulással, 

működéssel és akarattal ők hozták létre azokat a lehetőségeket, amelyek egészen a közeli időkig rengeteg, 

többszáz székely családnak megélhetést, szakmát biztosítottak, a helyi közösségek tisztelettel beszélnek róluk. 

Több szakmunkás bányász család települt ide a monarchia más bányavidékeiről, Bukovinából, a környező 

országokból és később beleolvadtak a helyiek társadalmába.    

Tradíció, hagyományos arisztokrácia és az ipari forradalom elterjedésére adott válaszként a modernista 

polgársági létforma. A kettősség tapasztalható Székelyföldön is, mint máshol. Míg a két Oláhfalu (ma 

Szentegyháza) és Lövéte körüli bányákban egy modern, újkori vállalkozási szellem tör felszínre és ezt a 

szellemiséget a helyi lakosság is magáévá tudja tenni, addig az általános Székelyföldi sztereotípiák mai 

értelmezései mást mutatnak: a hagyomány megőrzésének fontossága, a modernizmust nehezen befogadni 

akaró, a belső bezárkózást és a hagyományos kultúrát, mint jót, konzerválni óhajtó magatartást tartjuk 

általában a székelyember sajátjának. Ennek a tükrében is érdemes vizsgálni a székely tájak népi építészeti 

örökségét és ma is élő kultúráját. 

A Homoród vidékére más források alapján is jellemző „szásziasság”, a monarchia nyugati, északi részéről 

betelepedett telepesek kultúrája, az erdélyi kulturális viszonyokhoz igazodva a közkommunikáció nyelve 

természetesen a magyar. Olyannyira „elmagyarosodtak” ezek a telepes családok, hogy leszármazottjaik is a 

magyart tartják immár anyanyelvüknek. 

„A falusi közösségek életszervezési stratégiáját számos külső hatás befolyásolta. A Homoródok mentével 
szomszédos Kőhalomszék szász falvainak szociális önszervezkedő példái követendő előképekként szolgáltak a 
székelyek által lakott települések számára. Nem csak az építészeti stílus tekintetében beszélhetünk 
bizonyítható szász hatásról, hanem a társadalmi élet intézményeinek szervezettsége is szász előzményekre 
utal. Áttekintve a Homoród menti ünnepi szokásrendet, olyan társadalmi intézményekre figyelhetünk fel, 
amelyek az erdélyi magyar néphagyományban szembetűnően ritkán fordultak elő, míg a szász falvak 
szokásrendjében szervesen beágyazódva voltak megtalálhatók. A szász–magyar kulturális kölcsönhatásokra 
összpontosítva Pozsony Ferenc egyik tanulmánya kitűnően példázza ezen folyamatot, valamint időbeli 
változásait. A Homoród vidéki magyar falvakban – akárcsak szász szomszédaiknál – a legényegyleteknek 
döntőszerepük volt a téli táncmulatságok megszervezésében. A karácsonyi ünnepkör némely eseménye is a 
kulturálisinterferenciával magyarázható, akárcsak a magyar nyelvterületen oly ritkán felbukkanó – de  
Homoródszentpéteren rendszeresen megrendezett – zártkörűasszony mulatságok. A húsvéthoz vagy 
pünkösdhöz kapcsolódó kakaslövés – Városfalván, Homoródszentpéteren, Homoródszentpálon és 
Recsenyéden – a közelmúltban vesztette el közösségi jellegét. Ez utóbbi szokáselem is a szomszédos etnikai 
csoport néphagyományainak markáns tartozéka. A szász–magyar folklórkapcsolatokat a térbeli közelség, és a 
hasonló – földművelésen alapuló – életmód segítette elő.” Miklós Zoltán, A Homoródok-mente néprajzi értékei 
c. tanulmány.  
„…a szász szomszédság révén jutottak magyarjaink ezekhez a romlott német renessance és torzítottan barokk 
ornamentekhez, de magukévá teszik, keverve jó magyaros elemekkel”. 
Így ír Malonyai Dezső a Homoród-menti délebbi települések házairól. 
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 A vakolatdíszeket nagyrészt mészhabarcsból készítették, s az ablakok mellett vagy ezek között, a ház 
oromzatán, valamint a kőoszlopos kapulábakon és gyalogkapuk feletti részen helyezték el. A 19.század 
közepéről megőrzött ilyen jellegű díszek mértani alakzatok, virág-, szár-, és levélmotívumok, melyeket 
évszámok és az építtető személyére vonatkozó szövegek egészítettek ki. A vakolatdíszek fokozatosan a mértani 
alakzatokra szorítkoztak, az utóbbi fél évszázadban épült oromzatokról pedig teljesen kiszorultak. 
 

KÖZÉP-EURÓPAI HAGYOMÁNYOS NÉPI ÉPÍTÉSZET, A CSEHORSZÁGI JIZERA-VÖLGYI NÉPI ÉPÍTÉSZET ÉRTÉKEI, 

HASONLÓSÁGOK A SZÉKELYSÉG NÉPI ÉPÍTÉSZETÉVEL. 

A nyáron tanulmányi utat tettem a csehországi Felső-Bohémiai régióba. Ez a régió a csehek népművészetének 

egyik legmeghatározóbb régiója és fokozottan érvényesül a többetnikumok együttélése. Közel van a német és 

a lengyel határhoz is. Szembetűnő az, hogy mennyire hasonlatos a XVII., XVIII. századi mezőgazdasági-

udvarházi faépítészetük, kapuépítésük az erdélyi népi építészettel. A Turnov- helyiséghez közeli, Dlask-farm 

ma skanzenként működik. A farm kőlábazatú fa palánkfal, a reprezentatív kapu köböl és téglából épült 

vegyesen, vakolatdíszekkel és szentek szobrait tartalmazó falfülkékkel van ellátva. A gazdasági közlekedésnek 

már kevésbé reprezentatív kaput építettek, egy egynyílású kötött fakaput. Ennek az érdekessége, hogy 

ácsszerkezetében teljesen hasonlatos a mi székelykapuinkhoz. Kapuíve félkörívre szerkesztett, a lábazati 

megerősítő rész párkánya volutás növényfaragású (Lásd a 46., 47., 49. táblát)  A farmot 1716- ban kezdték el 

építeni, nagyméretű továbbfejlesztések (emelet ráépítés, csűr bővítés) 1796-ban illetve 1841- ben voltak. A 

reprezentatív kőkapu eredetileg függőleges deszkázatú és lécezésű szárnnyal épült, később a szárnyat Jan 

Prosurek cseh műépítész tervei alapján napmintás kapuszárnyra cserélték. Akkoriban a népi romantika, 

valamint némi szecessziós hatás jegyében készült a felújítás.  

Érdekesek még  a tornác, az oromfalak díszítéseinek a kialakításai: egymás mellé ütközéssel sorolt fűrészelt 

deszkalapok, melyek hézagait takaró lécezéssel látták el, fent a szegélyezéseknél, illetve könyöklők alatt 

árkádív-vágású díszdeszkázatot használtak. Székelyföldön nagyon elterjedt ez a fajta orom- illetve 

tornácmellvéd kialakítás (Lásd 44., 50. tábla)   

A közölt rajzaimat az eredeti szerző illusztrációi alapján készítettem el. Érdekes az egyik reprodukció, amelyen 

az „Osztrák-Magyar monarchia” c., 1886-1902 között készült művészeti-kulturális kiadványában megjelent 

egyik rajzot mutatom be: egy szerényebb paraszt porta előtt egy egyszekérjárós fedett kapu látható. A látvány 

mi teljesen erdélyiesnek mondanánk, de ez is bizonyíték arra, hogy ez a látvány nemcsak a székelységnél 

tapasztalható. Napjainkban viszont tömegesen csak itt maradt meg ez az építési hagyomány. 

 

A KAPUK DÍSZÍTÉSEI 

A tornácoszlopok díszítési módozatai általában hasonlatosak a székelykapuk rátét-oszlopocskának a 

díszítésével és itt főleg az esztergált faanyagra gondolok. Az esztergált minták a klasszikus formai kincsvilág 

mintái és általánosan elterjedtek, nemcsak a korabeli Magyarországon, hanem egész Közép-Európában. 

Úgyszintén a tornác-korlátok díszítése – az árkádíves, fríznek is nevezhető deszkarátétes minta – is ugyanúgy 

megtalálható a bohémiai Jizera vidéken, de Székelyföldön és egyéb erdélyi tájakon is (lásd 42., 44., 50. tábla) 

A fa vázszerkezetként is értelmezhető, lábak és kötőgerenda profiljainak díszes megfaragása, ívesítése 

nemcsak a székelyföldiek sajátja, a környékbeli románoknál is megtalálható, de érvényes a Közép-Európai 

(történelmi Ausztria, Csehország, Lengyelország stb.)  népi építészetére, de – továbbmenve – megtalálható a 

németség „fachwerk” faépítészetében is. A Felső-Bohémiai tájegységen fotózott népi építészet nagy 

hasonlatossága a székely népi építészetre fontos kérdéseket vet fel és feltételezhető egy régebbi, a térség mai 

országainak kialakulása előtti közös formakezelési hagyomány. Miért is ne lenne ez igaz, amikor tudományosan 

bizonyított tény, hogy a kelták megtelepedése erre a Közép-Európai régióra tehető. (Lásd 48., 49., Jizera-völgyi 

és a székelykapukat egyenként bemutató táblákat) 

A székelykapuk faragott és festett díszítési mintáiban megfigyelhetők olyan elemek, amelyek az ősi kelta 

művészeti ábrákhoz hasonlatosak (például az udvarhelyszéki indadíszek vonalvezetése formilag 

visszavezethető az itáliai lombardoktól a kelta díszítési mintákig. Lásd a sümegi Darnay-múzeum kelta textiljeit, 

valamint a kelta volutás jellegű spirálformákat ).  Amennyiben a székely-hun népi hasonlatosságokat, bizonyos 

részbeni azonosságát elfogadjuk – hiszen ennek kizárását senki sem tudta bizonyítani és a székelység lótartási 
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kultúrája magasfokú és történelmi távlatokban is magától értetődő bizonyosság – akkor az Attila utáni 

megmaradt hun törzsszövetségek erős kapcsolatba kerültek a Közép-Európában létező vagy bevándorló kelta 

népekkel.   

Kós Károly a Kis-Küküllői (Székelyföldtől nyugatra) kapukról írja: „A vidék kapuinak legrégebbikje a mértanias 

ábrázolású napkorong és emberalakok minták. 1731 feliratú az un. sárkányos kapu Lapád helyiségben (nem 

tudom, megvan-e még). A két sárkány a bejáratot őrzi. Ezek a mintakincsek mágikus gonoszűző 

jelentéstartamúak. 1877- ből való Nagykendi kapun házikígyó jelenik meg, ez is védelmi szereppel bír. 

Szintén régi réteg, de kissé „újkoribb” indíttatásúak a nagyon elterjedtek az un. erdélyi reneszánsz 

virágornamentika faragványai, általában cserépből indulnak ki az indái. (fotó Lapád címterembe vivő lépcsős 

kapujáról, egyéb lapádi régi kapukról) 

E vidéken a XX. századi kapufaragások technikái „visszaszerényednek”, általánossá válik az egyszerűbb, kerek 

vésővel hornyolt gyors vonalas díszítés (visszaesik a bemetszett vonalas díszítés is). A 30- as évek óta válik 

divatossá az utcai kapuajtókon a cifra deszkázás. (Tornácbütü minta a kászoni házon: hullámvonalas 

végtelenített minta (lásd mintarajz). A cifra deszázást Háromszéken és Csíkszékem ár a XVIII. században 

megtaláljuk (Malonyai rengeteg rajzot, fényképet közöl róluk).  

A kapuknál… a tetőnyársak kidolgozása a tetőgerincen; utóbbiak régen az áttételes hajtású csöllőkereken való 

esztergályozással, vagy 70 éve a jellegzetes kászoni „meghajtott tulipánt“ formára történő kifürészeléssel, 

újabban meg ismét esztergályozással készülnek. A bolthajtás ívén gyakori a gótikus eredetű lóhere mintájú 

vésés szegély, a kapusasokon domború véséssel alkalmazott, barokkos keretben elhelyezett tulipánminta 

azonos a temetői keresztekéivel. Vagy 60 évvel ezelőtt háromszéki mintára kísérleteztek téglaoszlopos 

kicsikapuval is. Ezt azonban nem tartották alkalmasnak, mert vagy védtelen maradt a kicsikapu nyílója (ajtó), 

vagy pedig ha védő bolthajtással csinálták, „ügyetlen“ (nehézkes) lett, és szét is nyomta az oszlopokat. Ehelyett 

kb. 25 éve — a szekérkapu felső ívének rácsozásával egyidőben — jött divatba a cserefából való kiskapu 

szemöldökének rácsozása is.” Eddig van a dr. Kós Károly- féle idézet. 

Tehát ebből is kitűnik, hogy a hegyvidékek székely mesterei, mint meghívott építők építettek a Kis-Küküllő 

dombosabb vidékein kiskapukat vagy kötött nagykapukat.  

„ A kászoni kötöttkapu monumentalitását fokozza a páratlanul egyszerű kivitelezés, a „cifraság”mentesség is, 

mely fő jellegzetessége az udvarhelyszéki és más székely vidékek kapuival szemben. Legfőbb díszei a tökéletes 

szerkezet, … a kötések illesztése, a kapulábak felfelé való lépcsőzetes elvékonyítása, a fedések hegyesedő 

alakja,…a kiálló faszegek, a fedél alatti galambdúc ablak-sora s a hatalmas nyílású körív.” 

„A kászoni tetőforma a kerekfedél (sátortető)… A sátortető forma az újabban szokásos cserépfedés esetében 

is megmaradt. A kászoniak nem szeretik a Háromszéken már elterjedt géberes vagy németes fedelet, mivel ez 

a sarkoknál könnyebben beereszti az esőt, és a szarvazata is feleslegesen bonyolultabb. Az egyenes, bütüs, 

(nyereg- vagy tűzfalas) tető nem hódít Kászonban.”  Kós Károly – Erdély Népi Építészete, Népi építkezés 

Kászonban, 1972. Azokon a székely vidékeken, ahol a magas sátortetős építési hagyomány a meghatározó, ott 

a székelykapukat is ilyen módon fedik. Ezért a Csíkszéki és Háromszéki székelykapukon szinte állandóan, 

Udvarhelyszéken részben is ez a fedés található meg: vagy sátortető szerint, vagy ívvonalas zsindelyezéssel 

valósítják meg azt. Pontosabban úgy fogalmaznék, hogy a székelyföldi régió déli és nyugati határainál és ott, 

ahol a polgárság jobban gyökeret tudott verni (pl gyergyói fürdővárosok) már az oromfalas fedés és a cserép 

jellemző, máshol a hagyományosan székelynek mondható zsindelyes ívkerekítésű, vagy sátotetős fedés 

megmaradt a székelykapukon. A mai értelemben „székelykapuként” megnevezett ikonikus jellegű 

kapuépítmény teljesen fából készül, így a fedése is fazsindelyes. Még léteznek dránicával fedett székelykapuk 

is, ezen tetőfedések íves alakítása más nem megoldható (lásd 40. tábla egy gyergyói kapuról) 

„Csíkvidékről azt tartják, hogy egy szegényesebb vidék, ezért a csíki székely kapuk mintázata is egy kicsit 

szegényesebb szokott lenni, díszítőelemként pedig a lóhere, a tulipán, a bimbó és a rozetta dominál. 

Az életfa motívum nevét a hosszáról kapta, ugyanis általában 85-90 centitől 100-110 centi hosszúságú szokott 

lenni, és egy átlagemberöltő hosszát szimbolizálja. Kisebb kapuknál ez a díszítőmotívum 70-80 centi szokott 

lenni. 
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A székelykapun jelen van a nap szimbólum, vagy a hatszirmú napvirág, a rozetta, amit naprózsának nevezünk, 

vagy a forgórózsa szimbóluma. Jobb oldalon a nap irányban forog, míg baloldalon a föld forgási irányának 

megfelelően. A székelyek azt mondják, hogy a jobb oldali nap a férfi szimbóluma, míg a baloldalon a nő 

szimbóluma helyezkedik el. 

Az alcsíki kapuk alacsonyabbak, szerkezetileg egyszerűbbek a háromszékieknél. Díszítményeik közt mind 

növényi, mind pedig mértani elemek feltűnnek, megteremtve a két ornamentális stílus sikeres ötvözetét.” 

(Internetes turisztikai ismertető.) 

A Háromszékhez tartozó Dálnok helyiség 1733- ból datált kapujának díszítése annyira eltér a szokásos ismert 

díszítésektől és annyira érdekes képanyagot rejt magában, hogy ezzel egy kicsit többet foglalkozom (24., 37. 

tábla). Idézem Balassa M. Iván kutató leírását: „Az oszlopokon és a nagykapu ívére behajlóan indadíszt faragott 

a mester, a visszahajló indakacsok ötszirmú virágban végződnek. Az íveket kisfejű szegsor kíséri. A nagykapunál 

a könyökkötés és a függőleges és vízszintes oszlop közötti háromszöget egyetlen, háromszirmú, plasztikusan 

kifaragott, Huszkánál „székely liliom”-nak nevezett virág tölti ki. A kiskapu feletti, vízszintes, az oszlopok 

vájataiba becsúsztatott deszkákból készült kaputükör faragott díszítése már Huszka képzeletét is 

megmozgatta. A két, felül nagyobb, alul kisebb, két, illetve egy rovatsorral keretezett kör szerinte a nap és a 

hold. Úgy véli, ez a Veres család címere, melyet a „hold” melletti szirén és medve, valamint a „napon” fekvő 

krokodil – ez utóbbi a címer sisakdísze – egészíti ki. A helyszínen készült fényképeken nem minden ábrázolás 

vehető ki egyértelműen, nehezíti a helyzetet a hiányzó legfölső deszka is. Szerencsére a kaputükröt a 

múzeumba kerülése után, restaurált állapotában Boér Hunor alaposan megfigyelte. A három figura közül a 

felső egy sárkány, mely szemben állva jobbról balra repül, a nagykapunyílás felé esően van a – szerinte – három 

fejének kezdete, a felcsapódó farkának felső része a megsemmisült deszkán lehetett, viszont nem kizárt, hogy 

teljesen visszakunkorodott és a test alatt látható a vége. Az is hozzátehető, hogy lába mindenképpen van, és a 

hátán talán a szárnya kezdete vehető ki. A kisebbik kör alakú faragás mellett a nagykapu felől ő is sellőt látott, 

a másik oldalon azonban nem medvét, hanem egy oroszlánt ismert föl. A két korong közül a felső nagyobbnak 

55 rovata, küllője van, hozzátehető, hogy a belső gyűrűn nekem 48-at sikerült megszámolni, az alsó kisebben 

Boér Hunor 27-et számolt meg, én az egyik fénykép erős, nem tiszta felnagyításán 28-at. A felső korong 

közepén egy lyuk van – természetesen nem lehet tudni, hogy ez a faragással egykorú, vagy valamiféle utólagos 

magyarázatként később készült. Úgy látszik Huszkának is nehézséget okozott a kaputükör, mert a 

címermagyarázat mellett felveti, hogy az ábrázolásnak valamiféle mitológiai vonatkozása is lehet. A sárkány a 

nagykapukon eléggé ritkán fordul elő. Jelenleg mindössze egyről van tudomásom, ez a Dálnoktól meglehetősen 

távol, Kispetriben (Kolozs m.) állt. Bátky Zsigmond fényképezte le az 1900-as évek elején, a nem túl jó minőségű 

fényképen látható galambbúgos kapu felirata nem olvasható, a nagykapu két könyökfáján van egy-egy koronás 

sárkány vagy kígyó. Egy másik esetben cinteremkapun fordul elő. Az 1794-ben a szentgericei unitárius templom 

kerítésébe készített kapun a két fölső sarokba faragták a szimmetrikusan elhelyezkedő, szárnyas, pikkelyes 

testű, lefele kunkorodó farkú figurát, melynek egyetlen, tágra nyitott szájú feje az erőteljes, kinyújtott nyelvnek 

köszönhetően hármas tagolódást mutat. Ez utóbbit azért érdemes megemlíteni, mert nem kizárt, hogy a 

dálnoki sárkánynak sem három feje van, hanem kitátott szája kinyújtott nyelvvel. Marosszéken a 19. század 

közepén volt egy „sárkány-divat”, ezeket a kiskapukra faragták és esetenként a stilizálásban addig jutottak, 

hogy a korona inkább taréjnak tűnik. A rurális művészetben más műfajokban is előfordul a sárkány, így fel-

feltűnik a festett templommennyezeteken, gyakran idézik a krasznai (1736), az azonos mester festette 

szilágyballai, valamint a szilágylompérti (1778) – mindhárom esetben hétfejű – figurákat. A 

sárkányábrázolásoknál alapvetően azt nehéz eldönteni, hogy valójában miről is van szó. Hiszen a változó számú 

fejjel rendelkező képzeletbeli lénynek hol szárnya is van, hol nincs, de a szárnyas lehet baziliszkusz, melynek 



 
Építőművészet Kollégiuma által támogatott tanulmány, szöveges rész, lapszám: 13 

kakasfején a taréj koronává „nemesül”, és akkor már, különösen, ha a szárny hiányzik, koronás kígyóról is 

beszélhetünk. A kígyó mivoltát eldöntő lábatlanság sem biztos támpont, hiszen ennek léte vagy nemléte 

esetleges, főleg a faragványoknál. Faragott nagykapun a sellő vagy szirén ezen kívül máshonnan nem ismert, 

inkább csak a festett templomi mennyezeteken fordul elő, a paráznaságot, a kísértést szimbolizálva. A dálnoki 

faragványnál a szirén fordított állású – nem szembe fordul a kisebbik koronggal, holddal (?), hanem a hátát 

mutatja neki. Az oroszlán már gyakoribb szereplő, de nem az ilyen építményeken. Igaz, Tordán, egy 1816-ban 

készülten öt is van, három a kapuoszlopokon, egy-egy pedig a nagykapu ívének kitöltésében. Ez esetben 

feltételezhető valamiféle építészeti előkép követése, hiszen például – igaz, tetemes távolságra – 

Székelyzsomboron egy 1818-ra datált oromzatú ház falazott nagykapujára készítettek egy-egy, a kapunyílás 

feletti füzért tartó oroszlánt…”  

A felső két koncentrikus kör a napot jelképez(het)i, míg alatta a kisebb a holdat. Annál is inkább valószínű ez, 

mert mellette három dolog szól. Az egyik az, hogy a nagy koncentrikus körök róvátkáinak a száma 55 illetve 48, 

az utóbbi szám meg a nap óráinak többszörös értéke, az alatta lévő kör róvátkáinak a száma 28, amekkora egy 

holdhónap. A másik érv már a szimbólum-történelmi, a nap és a hold egymáshoz viszonyítva úgy jelenik, mint 

felül a nap, alatta meg a hold – lásd az ősi szummér kultúrában Úr-Nammu király sztéléje -. A harmadik érv, a 

kapuépítő Veres Péter családi címerének jegyeit lehet felismerni: a napon pihenő krokodil, lejjebb  a szirén, 

valamint az oroszlán. 

„A nap máshol is megjelenik a kaputükörben, így rögtön az első ismert emléknél, a mikházi ferences kolostor 

1673-ban készült kapuján, de ez teljesen más megfogalmazású. Csíkból két 18. századi kaput ismerünk, 

melyeknek kiskapuja fölött nap található, 1761-ből Csíkmenaság-Pottyandról és Csíkszentgyörgyről 1775-ből. 

Ezek a napok, esetleg forgórozetták is különböznek a dálnokitól. Az pedig, hogy az itt láthatóhoz hasonlóan, a 

nap, forgórozetta stb. alatt ott legyen egy másik, rovátkolt keretezésű korong, hold?, máshol nem fordul elő. 

Veres Péter tehát nemcsak a kapuállítás körülményeivel, a felirat bizonyos részeivel, elsősorban a datálással, 

hanem a kaputükör bizonyára tőle származó „program”-jával is megválaszolhatatlan kérdések sorával 

szembesíti a két és fél századdal későbbi kutatót. Legfeljebb feltételezhetjük, hogy valahol látott egy hasonló 

kompozíciót, és ennek elkészítésével bízta meg a kaput faragó mestert.” Így Balassa M. Iván (Lásd 24., 37. tábla) 

Deszkakivágásos kaputükör minták: Tipikus végtelenített formákat hoznak létre az alkotók, periodikusan 

ismétlődő minták, szivek, S- formák, körök. Az előző tanulmányban írtam végtelenített formák lényegi 

kérdéseiről. A szkíta művészetben és a magyarok „tarsolylemezes” művészetében azért használják 

előszeretettel, mert egy pulzáló, hajlítható, bármire ráteríthető struktúrát jelenít meg, amelynek formailag 

nincs eleje és vége. Ezt a gondolkodási formát könnyű megérteni, hogyha a sátorépítészetre gondolunk, a 

struktúra szétszedhető, átalakítható, szellős, könnyed, lepelszerűen becsomagolható kell legyen. Ezek nemcsak 

nomád jegyek, az archaikus korok, atlantiszi korok növény-építészete is ehhez hasonló (Lásd 23., 31., 32, 36. 

tábla) 
Ami a gyergyói kitérséget illeti, „XIX. századi magas, kötött kaput alig ismerünk (Gyergyóalfaluban megmaradt 

egy feliratos kapuváz, és egy tekerőpatakit emlegetnek a források). Tarisznyás Márton egy 1885-ben, zetelaki 

mester által készített gyergyószentmiklósi kapu fényképét és néhány részletet közölt. Ez udvarhelyszéki 

jellemzőkkel bírt. A XX. század második évtizedétől gyakoribbá vált a gyergyói székelykapuk állítása. Ezek már 

formailag a csíki, elsősorban a felcsíki változatokhoz állnak közel, ám Gyergyóban kialakult egy sajátos, csak 

erre a vidékre jellemző változat: a kapulábak megduplázásával és ezek deszkával történő borításával merev és 

súlyos térszerkezetek jönnek létre. A legtöbb kötött kapun fűrészelt díszítések, évszámok, bibliai idézetek 

láthatók, ezek közül néhány a felirat vagy dátum méretével tűnik ki. Gyergyó építészeti képe, sajátos fejlődése 

és egyedi építészeti motívumai elégségesek ahhoz, hogy erre a területre önálló kistájként tekintsünk, ám a 

vidék építészeti fejlődésének megnyugtató tisztázása további kutatást igényel.” ezt írja Furu Árpád a Táji 

Tagolódás Erdély népi építészetében c. nagyívű munkájában. 
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SAJÁT VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

A különböző székely tájegységek székelykapuinak elemzését oly módszerrel készítettem el, amelynek két 

fontos pillére van. Az első az, hogy kiválasztottam több, tájegységekre jellemző székelykaput (ezek közül 

néhány nem galambbúgos, de a legtöbb az), és azokat egyenként megvizsgáltam. Tájegységi besorolást, 

feliratokat, díszítettséget, díszítettségi sűrűséget, formákat és arányokat vizsgáltam. Ezen kívül besoroltam 

őket egy már tudományosan kiforrott tipológiai rendszerben. Arra törekedtem, hogy az a besorolás kritikai 

szellemű legyen, így talán a végkövetkeztetéseim jobban tudnak tükrözni egy bizonyos „személyes 

objektivitást”. Ezt azért tartom fontosnak, mert nem lehet immár objektívan és elfogulatlanul beszélni a 

székelykapukról, annyira meghatározzák már a székelység nemzeti öntudatát ezek a csodás építmények.  A 

második pillére a módszeremnek az egy táblán való több székelykapu összehasonlítási vizsgálata 

tájegységenkénti csoportosításban. A vizsgálati szempontok: a faragások díszítettségi sűrűsége, 

vonalvezetése; a színezések előfordulása és helyi koncentrálódása a kapuk felületén; a formai világ és 

sziluettkép, ívezetek formája; a növényiességre utaló formák megléte (Lásd 51. – 58. nagytáblák) 

A vizsgálati megállapításaimat mind a 18 kiválasztott kapura külön leírtam, ezek megtalálhatóak a vonatkozó 

táblák leírásaiban (Lásd 25. – 41. táblákat) A kapuk nagyobb részét újból rajzolta, és színeztem is a fellelhető 

dokumentumok alapján. 

A végső, összegző következtetéseket az utolsó fázisban írtam le. 
Összehasonlítás: 

díszítettségben az udvarhelyi nagyon rendezett, precíz vonalvezetésű indás és precíz szerkezet kialakítású, a 

csíki nem törekedik a túl díszítettségre kevés és egyszerű, de nagyon drámai és jelképes mintakincsből merít 

és azt precízen használja, a háromszékiek indadíszei – ha vannak – kevésbé „szabályhoz ragaszkodó” 

kialakításúak, ide ténylegesen jellemző a virágos reneszánsz jelző.  

A szerkezet vizsgálata a növényi hatás megmutatása szempontjából. A különböző vidékeken miként 

törekednek arra, hogy a székelykapuk növényi, organikus formákat vigyenek tovább (lásd 57., 58. nagytáblák) 

A kaputestek kontúrképeinek elkészítésével egy egységes formát kapunk, ezt holisztikus módon, egységében 

figyeltem. Sziluett, tömegesség, környezeti helyvizsgálat, távolról történő megtekintés szempontjából fontos 

ez a vizsgálat. A székelykapu síkbeliségét vettem figyelembe, azaz két dimenziót figyeltem. A harmadik 

dimenzió a székelykapuk plasztikusság vizsgálatánál fontos, azaz, milyen széles kiülésű a tető párkánya, van-e 

a síkból erősen kiugró tömeg – pl féloszlop faragványok- (kivételek megjelennek, például a négylábas gyergyói 

székelykapu XX. században kialakult változata). 

Gyergyói kapuk: csak a boltzáró pálcatagok, másnéven „csigák” jelennek meg, egyébként nincs utalás a 

szerkezeti forma „növényiségére”. 

Udvarhelyi kapuk: kevesebb esetben fordulnak elő a záró pálcatagon „csigán” kívül közbenső pálcatagok, tiszta 

boltívek jelennek meg, sokszor nem klasszikus körívesen hanem elnyújtottan, barokkosan. A növényi hatás a 

faragott díszítésben, festésekben jelentkezik intenzíven, a szerkezeti forma kevésbé kelt „növényi” hatást. 

Csíki  (benne kászoni) kapuk: Mindig a szabályos körívre való törekvés figyelhető meg. A körív több pálcataggal 

történő ellátása növényiességet kölcsönöz a klasszikus körformáknak. Inkább a geometrikusságé és 

klasszikusság figyelhető meg a nagy formában. A szegélyminták és pálcatagok mint díszítések, a diadalívre 

ráfaragott virágfüzérek, díszszalagok jelennek meg. Visszafogottabb „növényi” hatás jelentkezik, formailag 

több, mint akár az udarhelyi kapuk formájában. 

Gyergyó kapuk: Gyergyó szintén Csíkszékhez tartozott, de külön szólok róla, mert építészeti karaktere külön 

kistérségként jelentkezik. Háromszéki kapuk: Habár nem a legtökéletesebb félkörív kiszerkesztése mindig a cél, 

a kapuk monumentalitását a magas diadalív forma adja meg. A pávai (12. számú) és a dálnoki (15. számú) 

kapunyílásoknak az arányrendszere hasonlatos a római időkben épített nagy fa, vagy a fennmaradt kő 

diadalívekére. Mégis, az alkalmazott erős-domború növényi inda-levél-virág faragványok erőteljes alkalmazása 

és a kaputükrökben is szabadabb formák faragása, az ívesség kihangsúlyozása „növényiességet” kölcsönöz a 

vidék kapuinak. 
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Végkövetkeztetés: A „legnövényiesebb” formákat a csíki, kászoni valamint a háromszéki székelykapuk 

hordozzák (ismétlem, nem a faragások, hanem az épített orma tekintetében) A csíki és a háromszéki kapuknál 

jelentkezik a legkarakteresebben a kapuk ívét megtörő pálcatag. Az udvarhelyi kapuk „növényies” hatása nem 

a szerkezet által létrehozott alakzatba és formákban van, hanem inkább a ráfaragott „cifra” díszítésben, tehát 

ebben a kategóriában kevésbé „növényi” hatású.  A gyergyói kapuk kevésbé díszítettek, a háromszékiekre 

jellemző „virágos tobzódás” nem található meg rajtuk, a geometriai díszek, a forgó rozetták távolabbi 

térrészekre történő, szerkezet által meghatározott, pontosan lokalizált alkalmazása egy archaikusabb képet 

visz tovább. A hónaljkötésekben, másképpen az árkádközökben elhelyezett forgó rozetta a legrégebbi székely 

faépítmények díszítését jeleníti meg (lásd növényépítészet, 5., 6., 7. tábla)     

A kapuk mintasűrűségének, díszítőfaragásának a vizsgálata. 

Az összehasonlító táblán azt ábrázoltam, milyen arányban jelentkezik a kapuk díszítettsége. Ez holisztikus 

jellegűen mutatja a minta-helyeket (lásd 53., 54. nagytábla) 

A minták mélyebb megértése és vizsgálata céljából un. additív jellegű vizsgálatot kellett elvégezni, azaz az 

egységesen kezelt mintákat darabjaiban kellett megvizsgálni, és úgy kellett eljutni egy végkövetkeztetéshez. 

Az összehasonlító táblák alapján a legdíszesebben faragott, „legcifrább” kapuk az udvarhelyszékiek és a 

háromszékiek egyes csoportja (dálnoki, pávai kapuk). A különbség a mintaszerkesztések rendszerében van: az 

udvarhelyi kapuk mintái pontos periódikus ismétléssel készülnek régóta betanult arány- és formarendszer 

alapján, a háromszékiek szabadabban szerkesztettek. A háromszékiekre jobban ráhúzható a tobzódó „virágos 

reneszánsz” jelző. Ilyen összehasonlításban az udvarhelyiek inkább keletiesebb hatásúak, olyan értelemben, 

hogy a romanika idejében a kőfaragók által egész Európában elterjesztett indadíszes faragványok formavilága 

köszön vissza ezeken a kapukon. A legmeggyőzőbben az itáliai lombard templomoknál találkozunk előszőr 

azokkal az ablakszegély díszekkel, frízekkel, amelyeket a como- i kőműves és szerzetes csoportok a régmúlt 

időkből, keletről és a népvándorláskori európai népek művészetéből, a régmúlt idők pusztai és Kárpát-

medencei népek fejlett ötvösművészetéből és saját hagyományaikból vettek át. Ezért érdekes ez a művészeti 

eredeztetés, a kereszténység elterjedésével és a keresztény egyház „ajánlásával” nyugatról vették át népeink 

azokat a mintakincseket, amelyet egykor az európai keresztény építészet felvirágzásakor a mesterek azon 

népek mintakincs-világából merítettek, amelyekhez minekünk is sok közünk van és amelyeket őseinknek 

tekinthetünk. 

A tövisi ferences templom vizsgálata még azért fontos, mert ott még eredeti freskók maradtak meg a gótikus 

templom belsejében. Tudjuk, hogy a tövisi ferences templom is akkor épült, mint amikor a somlyói. A belső tér 

falfülkéinek bolthajtásain a bolthajtásra ráterített növényi koszorút, csipkézett leplet mintázó freskókat 

találunk:  mintha a csíki és kászoni székelykapuk ívszegélyeinek díszítését látnánk. Ezek a kapuk dísz virág- és 

növénykoszorúkkal, illetve selyem vagy más lepel csipkedísszel lennének díszítve. Régebb egy diadalmas vagy 

ünnepi esemény után valóban bevonták az épített diadalíveket vagy várkapuk, udvarházak íveit (lásd 12., 13., 

14. táblák) 

A kapuk színezési vizsgálata. 

Az összehasonlító táblákon a kapuk alapszíntől eltérő más színezéseit kiemeltem (Lásd 55., 56. tábla) 

Az udvarhelyszéki kapuk és azon más vidékek kapui, ahol az udvarhelyi, máréfalvi mesterek építhettek kapukat 

a legsűrűbben színezett kapuk. A csíki falvakban még léteznek olyan kapuk, amelyeken látszanak színezési 

nyomok, a kászonokban is számol be Kós Károly ilyen kapuk létezéséről, de az összegyűjtött dokumentációkban 

nem találtam ilyen kapukat. Háromszéken a kutató nem említ többszínnel elkészített kapukat. Viszont B. Nagy 

Margit és Szabó T. Attila levéltári kutatásai bizonyítják, hogy létezek a XVII. században pl. pirosra festett 

egyszínű kapuk. léteztek többszínű kapuk is.  

Például az udvarhelyi forgó-rozetták színezését és faragását „nemzedékről-nemzedékre átörökölve, csak adott 

szabályok szerint szabadott készíteni. 

Az udvarhelyi színes indadíszek formai hasonlatossága a középkori romanika lineáris vonalvezetésű mintákig 

visszavihető, addig a romanikáig, amely az attól régebbi korok művészetéből merített. Éppen ezért az 

udvarhelyi indadíszek eredeztetését a népvándorláskori ötvösművészet és faragottkő művészet korára tenném  

. (Lásd még a 25. táblánál a máréfalvi kapunál leírtakat) 
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A JELENBEN ADOTT ÉPÍTÉSZETI VÁLASZOK, KISÉRLETEK A JÖVŐRE NÉZVE 

A Székely Nemzeti Múzeumban 2017-ben tartott tudományos előadáson elhangzott, hogy 1896–1920 között 

a magyar nemzeti azonosságtudat kifejezője volt, a szecessziós törekvésekkel összhangban. 1940-ben épültek 

a díszkapuk, de ezek ideiglenesek voltak. 1968 és 1972 között, a román ideológiai lazítás idején a székely kapuk 

múzeumi reprezentációja figyelhető meg, 1972 és 1989 között elsősorban családi és szakrális térben jelenik 

meg, ekkor a passzív rezisztencia jelképe. 1990 után temetők, parókiák bejáratát díszítik, és megjelennek a 

társadalmi szimbolikával rendelkező monumentális kapuk is, megkezdődik a települések közötti versengés 

(Haszmann Pál, a Csernátoni Haszmann Pál Múzeum nyugalmazott vezetője) 

Székelykapu vagy faragott díszkapu? 

Kinda István néprajzkutató a székely kapuk kezdeti funkciójától elvezet a jelenkori falukapukig. Utóbbiakról 

elmondta, a Római Birodalomban meghonosodott diadalív méretű kapukat Székelyföldön az 1940-es magyar 

bevonuláskor kezdték építeni, ezek mintájára és gyakran ezek helyére állítják 2003-tól a hatalmas 

falukapukat. Végül az előadó ecsetelte a valóságot a falukapuk többségéről: a közösséget vezetők 

státusszimbóluma, politikai és gazdasági erőfitogtatás,  kifogásolható a nyersanyag, szerkezetük nem tükrözi a 

hagyományos kapuk arányait és szerkezetét (pl. „négylábú” székely kapu – két kiskapu), megjelenik a gépi 

faragás, zábékra szerelt faragott lapok, kevert motívumkincs, a díszítés túlzsúfoltsága, a holdkaréj nem a 

növekvő, hanem a fogyó holdat jeleníti meg – „ez már nem székely kapu, inkább székelyek által faragott 

díszkapu”.  A kapu végleges kezelési tecnológiáját kevésbé tartják be, gombásodik, elgörbül, néha túl gigantikus 

volta miatt le is borulhat. A helyi közösségek, de a Székely Nemzeti Múzeum szakemberei részéről is egyre 

élesebben fogalmazódik meg az, hogy az autentikus székelykapuk értéktárának elkészítésével párhuzamosan 

világörökségi védelmi státuszt kell elfogadtatni és kivívni. A magyarországi Településképi arculati kézikönyvek 

mintájára előírásszerű ajánlások, rendeletek szintjén szabályozni lehetne az újonnan épülő kapuk 

arányrendszerét, méretkorlátjait, a települése-szövetben elfogalt helyeiket, javasolt, megtartandó és akár 

kötelező díszítési mintakincsét (Székely Nemzeti Múzeumban tartott tudományos előadás, 2017). Én teszem 

hozzá azt, hogy ezen szabályozások nem tűnnének talán a jele alapállás szerint túlzottnak, amennyiben a 

székelykapu-faragások kapcsán is működne egy helyi köztiszteletben tagokból és helyi értékvédelmi 

szakavatott tagokból álló zsűrizési rendszer. 

 
 

 

Táblák leírása: 

1. tábla: Ajunta, India, hindo-szkíta hagyományú barlangtemplom; Kusinagara, Kusán birodalmi főváros, 

emeleti tornácok, pálcatagos boltos tetők, illusztráció (Wikipedia); Brahrut, India, sztupa északi kapuja; 

Jellegzetesnövénycsokor- és madársor fríz. 

2. tábla: A Kusán-királyság építészete, oszlopok és bolthajtások. 

3. tábla: A római Pantheon lépcsőzetes külső kupolahéját ólom lemezekkel borították;   Úr-Nammu 

sumér király épületei az un. „sumér reneszánsz” épületei. A templomok és királyi nagy építkezések 

fontos pontjain, sarkain bronz király-szobrocskákat helyeztek el az alapozási szinten. Ezek a szobrok a 

királyt ábrázolták, amint egy építőkövet emel a magasba. Ezekkel a „kötő szegekkel” a Föld és az Ég 

szoros összeköttetését szimbolizálták, ahol maga a király volt az összekötő kapocs ég és föld között (ie. 

2112-2095); a földi uralkodót később oroszlánként ábrázolják. A talapzaton ülő, oszloptartó oroszlánok 

az építőművészet fontos visszatérő elemei. Egyik Csikmenasági székelykapun is megjelenik az indadísz 

kezdő elemeként;  

4. tábla: Faépítészet, faág hajlékok merevítésére vízszintes ágakat, ágkötegeket használtak, a 

pálcatagnak ez szerkezeti jellegű eredete;  A növényépítésben a boltívet alapvetően kétféle módon 

lehet elkészíteni: amennyiben vastagabb, erősebb ágakból készítik, ágkötegekkel; amennyiben 

gyengébb tartású, de hajlíthatóbb ágakból készítik, koszorú kötegekkel. 
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5. tábla: A fűzépítészetnek szép eredményei születnek minálunk is. A két felső kép a mátramindszenti 

Kincsesekert keresztény meditációs parkjának az un. Mária kápolnáját mutatja. A fotók két állapotot 

mutatnak: az elsőn a fűzépítmény szerkezeti állapota, az ültetés-építés után közvetlenül. A másik az 

épület „növekedési”,  „színváltozási” állapota: a fűzágak és levelek a szó szoros értelmében élővé teszik 

a kápolnát;  Szeged környékén a XIX. sz. végén és a XX. század elején készültek ilyen parasztház 

homlokzatok. A vágott deszkás oromzat a „kosárfonásos” falképzéshez hasonlatos. Ez az oromzati 

kialakítást kifejezetten az etnikumában magyar lakosság használta, a helyi svábok másképp díszítette 

házaikat; a mátramindszenti Mária-amagramma fotón is látszik, hogy vékonyabb ágakból hogy lehet 

egy „merev” elemet készíteni; kötélből elkészített rozetta. 

6. tábla: Tornác kialakítása „növényépítészettel”. Fonott kosár technikával kialakítható építmény. 

7. tábla: Tornác kialakítása „növényépítészettel”. A népköltészetben a „zöldellő kapu” ilyenfajta 

építkezésre, valamint a sövényfalas- sövénykapus építésre utalhat. A tornác, sőt az egész épület egy 

„elő organizmus”. 

8. tábla: Kínában az ie. V század és III század korát a szakemberek sokszor „a hadakozó fejedelemségek 

korának” nevezik. Ekkor az elnomádosodó néptörzsek létrehozzák a gyüjtőnéven „hsziungnu” 

fejedelemséget, ez a fejedelemség sűrűn hadakozik a többi kínai,  mezőgazdasággal foglalkozó 

fejedelemségekkel. Ie. 419 körül békepaktum alapján jön létre a hsziungnu-k fővárosa, 

Tongwanncheng. A fotón a városkapu képe kapcsolható leginkább a jelen tanulmányhoz, egy kipikusan 

kínai jellegű nagy várkapu (balra fent); Osaka császári palota, Japán kastély, XV. század. Láthatóak azok 

az arany-réz, aranyozott fémveretek, amelyek a tetőoromzatokat és tetőcsúcsokat díszítik (jobbra fent; 

Ulanbator, mongol buddhista nagytemplom. Az aranyozott fémveretek, korongdíszek már távolról 

felhívják magukra a figyelmet, csillognak (balra lent), olyanok, kis tükrökként viselkednek;  Bangkok-i 

királyi palota fémveretes oromdíszei sárkányos mintákat hordoznak (jobbra lent). 

9. tábla: Kioto, Japán, palotakert kapuja. Növényi formázatú fa talapzaton áll, a lábakon acél fémveretek 

és díszes fejezetű merevítő csavarok vannak. A kapu visszafogottam színezett, a fehér szín a felső 

részeken hangsúlyos. A szemöldökgerenda véginek faragása éteri, hullámos vonalvezetésű. Egyes 

kutatók szerint a tetőcserepek kezdő körívsora, az alatta lévő fehér lécvég sor nagyon hasonlatos a 

székelykapuk felső vízszintes díszléc-soraihoz (balra); Sachi sztupa, India, északi kapu mennyei 

jelenete: Buddha imádása. Az oszlopok növényi lábakon állnak és növényi jellege van az oszlopfejeken 

üllő kisállatokat tartó oszlopfejeknek is. A felső részen a tipikus pálcatagozatos tetőépítészet került 

megjelenítésre. A kőfaragványon érződik a faépítészetre és a növény rátétekre történő utalás (jobbra).   

10. tábla: Roiux, Franciaország, Notre Dame templom szentély homlokzat, 12. század. Fa- növény-, 

kosárfonásos építkezés kőben történő megjelenítése. 

11. tábla: Az arab építészet átveszi az elfoglalt országok népeinek az építészeti értékjegyeit és beépíti saját 

építészetébe. Az első képen indiai szegmensíves boltívek, a második képen a patkóív előképe látható. 

Az első a hinduktól, a második a vizigótoktól veszik át.  

12. tábla: A gótikus lóhere-mintázat továbbvitele a székelykapukon.  

13. tábla: A ferencesek templomépítészete a Kárpát-medencében. Pozsonyi Szt János kápolna, rajz, 1361; 

Székelyudvarhelyi ferences templom főhomlokzata; A tövisi templom toronysisak kőmaradványa; 

14. tábla: A ferencesek templomépítészete Erdélyben. A megmaradt tövisi gótikus templom részletei. 

15. tábla: Várak, paloták, templomfalak kapui. Krasznahorka (Krasna Horka) szobordíszes nagy falkapuja. 

XVI. sz. (balra fent);  Krasznahorka vára madártávlatból (jobbra fent);  Fogarasi (Fagaras) várkapu;  

Barczarozsnyó várkapu, XIII. sz. Német-lovagrend vagy XIV. sz. szászok (jobbra lent); 

16. tábla: Várak, paloták, templomfalak kapui. Lázárfalvi (Lazarea) kastély fő kapuépítmény, XVI. sz. (balra 

fent);  Lázárfalvi kastély, kapuépítmény és pártázatos fal (jobbra fent);  Csíkszereda (Miercurea Ciuc) 

várfal kapu, építész Giacomo Resti, XV. sz. (balra lent);  Szamosújvár (Gherla) nagy- és kiskapu (jobbra 

lent) 

17. tábla: Várak, paloták, templomfalak kapui, kapu feletti építmények Kereszténysziget (Cristian) gótikus 

erődtemplom, XV. sz. (balra fent);  Szalánci (Ciresoara) vár, XIV. sz. (jobbra fent);  Segesvár (Sighisoara) 
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belső várkapu, XVI. sz. (balra lent);  Körmöczbánya, bányászok tornya, XIII. sz- ban kezdik el építeni 

(jobbra lent) 

18. tábla: Várak, paloták, templomfalak kapui, kapu feletti építmények. Ungvári (Uzshorod) várkapu, XVIII. 

sz (balra);  Vízakna (Ocna Sibiului) erődtemolom kapu (jobbra) 

19. tábla: Udvarhelyi varrottasok 

20. tábla: Reneszánsz fali pártázatok és díszes kaputükrök 

21. tábla: Székelykapuk faragott oszlopai: a dokumentáltan és fellelhetően legrégebbi udvarhelyi 

székelykapuk díszítő féloszlop-faragásokat tartalmaztak. a) Visegrádon állítja fel országos felkérésre 

Dávid József udvarhelyszéki faragómester 1929- ben. 2013.- ban renoválják, konzulens Balassa M. Iván;  

b) Árvátfalva, 2010- ben felújított kapu;  c) Bethenfalva, XIX. sz. végi féloszlopos faragvány. ;  d) Fenyéd, 

1899- ben állított kapu oszlopa. Edényt, „kantát” formázó oszlopláb, növényágakból spirálisan 

hajtogatott mintát formáz az oszlop, alul felül megcsomózva, oszlopfej növényies, pálmalevelek közé 

foglalt tulipán; 

22. tábla: : Székelykapuk faragott oszlopai: Máréfalva, 1896- os kapu kapuoszlopai. Szintén kantából indul 

ki és kantából kihajtó szimmetrikus virágmintával, életfával fejeződik be. 

23. tábla: Deszkakivágásos kaputükör minták: Tipikus végtelenített formákat hoznak létre az alkotók, 

periodikusan ismétlődő minták, szivek, S- formák, körök. Az előző tanulmányban írtam végtelenített 

formák lényegi kérdéseiről. A szkíta művészetben és a magyarok „tarsolylemezes” művészetében azért 

használják előszeretettel, mert egy pulzáló, hajlítható, bármire ráteríthető struktúrát jelenít meg, 

amelynek formailag nincs eleje és vége. Ezt a gondolkodási formát könnyű megérteni, hogyha a 

sátorépítészetre gondolunk, a struktúra szétszedhető, átalakítható, szellős, könnyed, lepelszerűen 

becsomagolható kell legyen. Ezek nemcsak nomád jegyek, az archaikus korok, atlantiszi korok növény-

építészete is ehhez hasonló.  Ezt a gondolatiság nemcsak pl a kupolaépítészetben, a nagy terek 

lefedésének az építészetében, hanem az kortárs „mainstream” építészetben is megjelenik (pl korszerű 

bambusz használat, „foalding” építészet). A székelykapukon megjelenő forma véleményem szerint, ha 

nem is tudatosan ezt a gondolatiságot akarja megjeleníteni, tudat alatt érezteti az alkotók késztetését 

az ilyen irányú gondolkodásmód iránt.  

24. tábla: Pavai (Háromszék) kapu részletei, rajzok és fotók 

25.  tábla (1. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Máréfalvi kapu, a felírat alapján 1896- ban készült. 

Tipológia: Udvarhelyszéki, ráklábas, teljes díszítésű, domború indás faragású, színes balambdúcos 

kötött kapu 

Szerkezeti arányok: nagykapunyílás 2 öl magas, teljes köre szerkesztett galambbúgos nagykapu. 

Felirat:”Isten segedelmével állítatták László András és neje Márton Zsuzsa: 1896. június 29.-én”  

Díszítés: teljes díszítésű, domború indafaragású, un. „írott” kapu, „cifra” kapu. Ráklábakon alul 

díszrózsa babér-rozmaring koszorúkkal, oszlopokon felül virágcsokor, indás pálma, vagy „lapi” dísz 

tulipánokkal. Oszlop- és ívkövető indadísz kacs-, virág- és csillagvirág végződésekkel. Hónaljakban 

forgó-rozetta dísz. Kaputükörben a szokásos udvarhelyi lekerekített sarkú, boltíves záródású keret 

sziimetrikus tulipános indadíszekkel, amelyek félkörű rózsából indulnak ki, fent babérkoszorú 

lezárások. Vizszintes fríz lezárás csipkés lóhere díszfaragással, majd fonott kötélminta fargással-

színezéssel. 

Festés: indák vörös, levelek kék zöld, lokális, helyi díszek (kör-rozetták) vörös-kék, kapubelső szegélyek 

kék, lóheremintás fríz kék, fonottkötél dísz zöld-vörös színezetűek. 

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások, festések) viszonya: a szerkezeti 

díszek alá vannak rendelve a kapuív formának, a faragott díszeknek és festésnek. A forma és a dísz 

maga alá rendeli a szerkezeti kialakítást. A szerkezeti kialakítás önmagában mestermunka. Ez a fajta 

mentalitás a különböző stílus-korszakok alapján a barokkra volt jellemző, a díszítés szempontjából nem 

vitatható, hogy a virágos reneszánszhoz áll közelebb. És úgy, ahogy a reneszánsz nemcsak  az Itáliában 

újból fellelt görög-római mintákat követi, hanem később, Európa más vidékein a keleti, és helyi 

klasszikus mintákat is magáévá teszi és alkalmazza, úgy  a székelykapuk mintáira sem lehet azt 
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mondani, hogy közvetlenül a virágos reneszánsz kialakult mintakincséből táplálkozik. A reneszánsz 

mintavilága is azokból a letisztult klasszikus formákból táplálkozik, amelynek a megtermékenyítő talaja 

a régebbi sumér-etruszk-illirikus-kelta-perzsa művészet kincsvilága.  

26. tábla (2. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Fenyédi kapu, a felírat alapján 1896- ban készült. 

Tipológia: Udvarhelyszéki, oszlop ráfaragásos, ráklábas, teljes díszítésű, domború indás faragású, 

színes, balambdúcos kötött kapu. A nagykapu nyílása a szabályos 2 ölnyi körhöz viszonyítva vízszintes 

irányban kissé szélesebb, ezért a boltív hasonlatos a barokk kor tükörboltívhez. Pontosabban, még 

próbál diadalívet jelképezni, de már a puszta szerkezeti könyök-jelleg kerül előtérbe.  

Szerkezeti arányok: nagykapunyílás 2 öl magas galambdúcos nagykapu. A galambdúc arányaiban 

nagyobb, így a fedés is arányaiban nagyobb tömeget képvisel. 

Felirat:”Isten segedelméből állíttatták e kaput Sándor Is…midős 1899. május…” (fotó alapján 

kivehetetlen) 

Díszítés: teljes díszítésű, domború indafaragású, un. „írott” kapu, „cifra” kapu. Féloszlopok alapzata 

íves edényszerű, un. „kanta”, fejezete pálma-lapiszerű volutás keretbe foglalt tulipán faragvány, 

párnatagokkal lezárva, oszlopokon felül tulipán. Oszloptest növényág-sudarasodású, spirálisan 

merevre hajtogatott leveles ágakat, piros pántlikával rögzített koszorút imitáló típus.  Oszlop- és 

ívkövető indadísz kacs-, virág- és csillagvirág végződésekkel. Hónaljakban forgó-rozetta dísz és 

csillagvirágok. Kaputükörben a szokásos udvarhelyi lekerekített sarkú, boltíves záródású keret 

szimmetrikus tulipános indadíszekkel, amelyek félkörű rózsából indulnak ki, fent babérkoszorú 

lezárással. Vízszintes fríz lezárás csipkés lóhere díszfaragással, majd fonott kötélminta faragással-

színezéssel.  Galambdúc: festett galambok és íves vonalvezetésű szimmetrikus díszvonal festések 

találhatóak: A jó lelkeket és szellemeket szimbolizálják. 

Festés: indák vörös, levelek zöld, lokális, helyi díszek (kör-rozetták, csillagvárágok, körcsillagok) vörös-

kék-fehér, lóheremintás fríz kék, fonottkötél dísz zöld-vörös színezetűek. 

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások, festések) viszonya: a szerkezeti 

díszek alá vannak rendelve a kapuív formának, és a faragványoknak, a faragott díszek és festés egész 

teret kitöltőek. Az oszlop-ráfaragásos udvarhelyi kapuknak a féloszlopai plasztikusan megtörték a 

síkdíszítések tektonikus uralmát, plasztikussá tették a kapukat.  Tipikus udvarhelyszéki, az un. régebbi, 

féloszlopos kapukialakítás. 

27. tábla (3. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Máréfalvi kapu, a felírat alapján 1983- ban készült. 

Tipológia: Udvarhelyszéki, oszlop ráfaragásos, ráklábas, teljes díszítésű, domború indás faragású, 

színes, balambdúcos kötött kapu. A nagykapu nyílása a szabályos 2 ölnyi körhöz viszonyítva vízszintes 

irányban kb 4/5 arányban keskenyebb, ezért a boltív a vállaknál megtört záródású. Még diadalív hatása 

van. 

Szerkezeti arányok: nagykapunyílás 2 öl magas, de hiányzik a teljes körre történő szerkesztés.  

Felirat: koszsorún ”Ha a zajló világban baj és bánat kerget, jószándékú szívvel mihozzánk betérhetsz!” 

tükör alatt: „ Isten segedelmével építették Kovács Antal és neje Bálint Mária, 1983.jul. 9.-én” 

Díszítés: teljes díszítésű, domború indafaragású, un. „írott” kapu, „cifra” kapu. Féloszlopok alapzata 

már párnatag szerű, un. „kanta”-szerűsége eltűnt, fejezete életfaszerű, liliomszerű faragvány. 

Oszloptest növényág-sudarasodású típus.  Oszlop- és ívkövető indadísz virág- és csillagvirág 

végződésekkel. Hónaljakban forgó-rozetta dísz és csillagvirágok. Kaputükörben a szokásos udvarhelyi 

lekerekített sarkú, boltíves záródású keret életfával és tulipános indadíszekkel. Az életfa szívből indul 

ki, amelyek félkörű rózsából indulnak ki és babérkoszorú zárja le. Vízszintes fríz lezárás faragott 

keresztsor. Galambdúc: festett galambok és páros tulipánok: A jó lelkeket és szellemeket 

szimbolizálják. 

Festés: indák, tulipánok vörös színűek, adatforráson más szint nem leltem fel, de a kapu biztosan 

gazdagon festett. 
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Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások, festések) viszonya: ugyanaz 

elmondható, mint az 1. táblánál 

28. tábla (4. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Nyárádmenti kapu, Nyárádköszvényes, a felírat alapján 1895- ben 

készült. Sándor Ferenc udvarhelyi-fenyédi származású mester készíti megrendelésre. 

Tipológia: Nyárádmelléki, de udvarhelyi mintákkal faragott, ráklábas, teljes díszítésű, domború indás 

faragású, színes balambdúcos kötött kapu. Oszlopgerendái szélesebbek és vékonyabbak, mint az 

udvarhelyszéki kapukéi. A nagykapu nyílása a szabályos 2 ölnyi körhöz viszonyítva vízszintes irányban 

kissé szélesebb, ezért a boltív hasonlatos a barokk kor tükörboltívhez. Pontosabban, még próbál 

diadalívet jelképezni, de már a puszta szerkezeti könyök-jelleg kerül előtérbe. 

Szerkezeti arányok: nagykapunyílás 2 öl magas galambdúcos nagykapu. 

Felirat: koszsorún  „ Isten segedelmével készítette ezt a kaput Simonfi Ferentz… Ágnes hitvöse. 1855-

ben” 

Díszítés: teljes díszítésű, domború indafaragású, un. „írott” kapu, „cifra” kapu. Kaputükörben a 

szokásos udvarhelyi lekerekített sarkú, boltíves záródású keret forgó rózsával és liliomos indadíszekkel.  

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások, festések) viszonya: a szerkezeti 

díszek alá vannak rendelve a kapuív formának, a faragott díszeknek és festésnek. A forma és a dísz 

maga alá rendeli a szerkezeti kialakítást, de a szerkezet is mestermunka. A szerkezeti arányok 

tekintetében - szélesebb lábak és zárókoszorú – érződik a nyárádi jellege a kapunak, faragása, kötései 

tekintetében udvarhelyszéki. 

29.tábla (5. számú kapu): 

A meglévő dokumentumok alapján az eddigi legrégebbi ismert székelykapu részletes leírását dr. Szinte 

Gábor közölte. 1673- ban készült a mikházai (Marosszék) ferences kolostor számára, a németes 

manierista stílusban faragott kőkeretes kapuzat stílusjegyeit megjelenítik fában faragva a faragók 

(tárcsadísz, veretdísz). A manierizmus a reneszánsz és a barokk stílusvilágot kötötte össze, időben 1530 

és 1600 évek közé tehető. Jellemzői a természetességtől történő elszakadás vágya, az intellektualitás, 

egy adott természetes, kialakult építészeti, vagy képzőművészeti térben a külön entitás vállalása. Ez a 

kő kapu is úgy hat, mintha ki szeretne tűnni az épített környezetéből, a díszítései is újszerűek. 

Háromszéken, Esztelneken 1684- ben kezdtek a ferencesek megtelepedni és kolostort alapítani. Nagy 

kérdés, hogy milyenek lehettek az első ferencesi építkezések itt, hasonlatosak voltak a mikházai 

építésekhez. Ezzel közelebb kerülnénk ahhoz a kérdéshez is, hogy miért hasonlítanak annyira a 

háromszéki székelykapuk az első dokumentáltan ismert székelykapuhoz. 

Tipológia: Mivel ez a legrégebbi ismert és időben is elég távol áll a többi dokumentált, ismert 

székelykapuktól (150-200 év), ezért nehéz megállapítani azt, hogy mennyire és miként volt hatással a 

későbbi székelykapuk faragási díszeinek a kialakulására. 

A figurális díszítések tekintetében (faragott forgó rozetta, csillagok) a részben dísztett kapukhoz 

tartozik. A szegélydíszítések alapján, erőteljes és plasztikus díszítést kapott a nagykiállású faszegek, 

mélyen faragott-csipkézett minták által. A kaputükörben is elkerülték a virágos-indás jellegű 

díszítéseket, kifejezetten asztronómiai ábrázolásra törekedtek (napmotívum, napórát formázó 

körminta, forgó rozetta egybe komponálva) 

Tetőfelépítménye nagy, galambdúca kétsoros. 

Ha hasonlatosságot keresünk, ez a kapu inkább a csíkszéki és háromszéki nagy székelykapukra hasonlít 

és kevésbé az udvarhelyiekre 

30.tábla (6. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Kászonimpéri kapu, a felírat alapján 1856- ban készült. Balázs Dani 

kapuállító mester kapuja, Kós Károly így nevezi meg 1974- ben megjelent „Kászoni székely 

népművészet” c munkájában. 

Tipológia: Csikkászoni, „csutak”lábas, jellemzően patkóíves, jellemzően részleges díszítésű, egyszínű 

galambdúcos kötött kapu. A patkóívet a cordobai mecset alapján iszlám-jellegű boltívnek tartják. Ez 

igaz, de eredetileg az Ibériai az ibériai keresztény szerzetesi templomépítményeken jelenik meg, 
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dokumentáltan innen veszi át a félszigetet meghódító iszlám (mint ahogy az iszlámnak építészetnek 

szokása az, hogy az elfoglalt területek építészeti értékeit tovább viszi és megtartja). Lásd Zamora, San 

Pedro Dela Nave vizigót keresztény templom. A galambdúcok jellemzően ablaksoros kialakításúak. 

Szerkezeti arányok: nagykapunyílás 6/8 vagy 2/3 öl sugárral szerkesztett, a kiskapu lábköze kb 90 cm, 

a nagykapuké pedig kb 2,75 m, a körívet patkónyílás szerűen, lábvékonyítással alakítják ki. Ez a 

megoldás a Csíkszéki kötött nagykapuk sajátja.  

Díszítés: jellemzően részleges díszítésű, nem „cifra” kapu. Hónaljakban deszkabetétes indadísz. 

Kaputükörben domború faragásos aszimmetrikus növénydísz. Belső ívszegélyek vésett barázdák, 

amelyek növényi ágas boltívhajtásra vezethetők vissza ( a két végükön „visszakunkorodóak”) Vízszintes 

fríz lezárás, azaz a „kontyfa” lezárása csipkés lóheresor vésett faragással. 

Festés: egyszínű. 

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások) viszonya: a szerkezeti és a kapuív 

formák viszonya kiegyenlített, nem mondható az, hogy a díszítés elsődleges. A szerkezeti kialakítás 

teljes mértékben meghatározza a díszítéseket. A kapuívek formai világa viszont már elsődlegessé válik 

a szerkezethez képest. Tehát egyik kategória sem uralja a másikat, hol az egyik, hol a másik kerül 

előtérbe, ezért nagyon harmonikus és szép végeredmény születik. Ez jellemző a csíki és kászoni kötött 

galambdúcos, azaz székelykapukra. 

31.tábla (7. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Csíkverebesi kapu, a felírat alapján 1847- ben készült.  

Tipológia: Csikkászoni, sima, később kőlábas, jellemzően patkóíves, jellemzően részleges díszítésű, 

színezést tartalmazó galambdúcos kötött kapu. A patkóívvel kapcsolatban lásd a 6. sz. kapunál 

leírtakat! A tükör a Csíkba, Kászonban, Gyergyóban és Háromszéken hagyományosan elterjedt 

díszvágású deszkasorokkal készült. A galambdúcok jellemzően ablaksoros kialakításúak. 

Szerkezeti arányok: nagykapunyílás kb. ölös sugárral szerkesztett, a körívet patkónyílás szerűen, 

lábvékonyítással alakítják ki. Ez a megoldás a Csíkszéki kötött nagykapuk sajátja.  

Díszítés: jellemzően részleges díszítésű, nem „cifra” kapu. Hónaljakban egyszerű lécbetétes dísz. 

Kaputükörben díszvágású deszkasorok vannak. Lásd a végtelenített mintáról írtakat. A „kontyfa” 

lezárása domború faragású csipkés lóheresor. A nagyboltív „záródásánál” lévő csigadísz felett 

virágcsokor minta van domborúan kifaragva. A tulajdonképpeni faragott díszítést ez a két elem képezi 

a kapun. A két kapuíven pálcatagok, vagy bordácskák képeznek karakteres díszítést. Lásd a pálcatagok 

eredetéről szóló részt! 

A gótikus jelleg előtérbe kerülése és a gótika mintáinak „keresése” a székelykapukon. Az 1442-ben 

Gyulafehérvár mellett győzelmesen ütközet hadizsákmányát Hunyadi négy erdélyi templom építésére 

(újjáépítésére) ajánlotta fel, ezek egyike volt – a csatahely közelében található tövisin, 

marosszentimrein és szászorbóin kívül – a csíksomlyói ferences templom. Abban a divatos egyházi 

építkezések a gótikus jegyűek, főként többlevelű lóhere kőbetétes ablakokat építenek. A lóhere-

mintázat a ferenceseknél is általános, látható a jó állapotú pozsonyi ferences Szent János kápolnánál, 

csodálatos módon a tövisi templom maradványainál, de későbbről visszaköszön a székelyudvarhelyi 

ferences templom vakolat frízdíszeinél és a többkaréjos gádor-ablakoknál is.  

Festés: csak a kontyfa íves lóherés csipkedísze, valamint a csúcsban lévő két pálcatag (nevezik még 

csigának) fölötti virágcsokor van színezve, vörösre. 

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások) viszonya: a faragási díszek 

visszafogottak, a szerkesztésből következő forma inkább hangsúlyos. A kiegyenlítettség kelti a kapu 

monumentalitásának a hatását. 

32.tábla (8. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Csíkszéki kapu, a Csíki Néprajzi Múzeum tulajdona, Olasz Ferenc kutató 

1975 és 1980 között fotózta. 

Tipológia: Csikszéki (pontosabb származási helyét nem leltem fel), ráklábakra állított, jellemzően 

patkóíves, jellemzően részleges díszítésű, színezés nélküli galambdúcos kötött kapu. A patkóívvel 

kapcsolatban lásd a 6. sz. kapunál leírtakat! A tükör a Csíkba, Kászonban, Gyergyóban és Háromszéken 
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hagyományosan elterjedt díszvágású deszkasorokkal készült. A galambdúcok jellemzően ablaksoros 

kialakításúak. 

Szerkezeti arányok: az általam bemutatott csíki-kászoni székelykapuk közül ez a legalacsonyabb, az 

eltérés kb. 10-15 cm. A nagykapunyílás kb. ölös sugárral szerkesztett, a körívet patkónyílás szerűen, 

lábvékonyítással alakítják ki. Ez a megoldás a Csíkszéki kötött nagykapuk sajátja.  

Díszítés: jellemzően részleges díszítésű, nem „cifra” kapu. Hónaljakban egyszerű lécbetétes dísz 

csillaggal vagy csillagvirággal. Kaputükörben díszvágású deszkasorok vannak. Lásd a végtelenített 

mintáról írtakat. A lábakon kapuíveken egyvonalas köríves csipkedísz-szegélyezés fut végig. A belső 

kapuíveken pálcatagok, vagy bordácskák képeznek karakteres díszítést. Lásd a pálcatagok eredetéről 

szóló részt! 

Festés: Nem többszínes kialakítású. 

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások) viszonya: a faragási díszek 

visszafogottak, a szerkesztésből következő forma inkább a hangsúlyos. Mégis inkább szerkezeti-formai 

esztétikai kiegyenlítődés és a monumentalitástól eltérő hatás érvényesül, köszönhetően a szépen végig 

faragott szegélydísznek. 

33. tábla (9. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Csíkmenasági, Csíkszéki kapu, a Székely Nemzeti Múzeum tulajdona. A 

kaputükör díszének szempontjából egy ugyanilyen kaput közöl Kós Károly is : „Gál Endre  1775- ben 

épült kapujának részlete a nap és a hold ábrázolásával, Csíkszentgyörgy”, ott a hold az ehhez a kapuhoz 

hasonlatos forgó-rozetta fölött található. Felcsik-Karcfalván is fotózott ilyen tükör-kiképzésű, 

galambdúc nélküli székelykaput Olasz Ferenc 

Tipológia: Csikszéki (pontosabb származási helyét nem leltem fel), ráklábakra állított, jellemzően 

patkóíves, kevés díszű székelykapu. 

Szerkezeti arányok: A nagykapunyílás kb. ölös sugárral szerkesztett, a körívet patkónyílás szerűen, 

lábvékonyítással alakítják ki, a csíki kapuknál elterjedt módon.   

Díszítés: jellemzően részleges díszítésű, nem „cifra” kapu. Hónaljakban egyszerű lécbetétes, 

behornyolással. Kaputükör: vízszintesen elhelyezett gerendákon nagy forgó rozetta van vésett 

faragással. Lábakon kapuíveken egyvonalas vésett köríves fonott kötéldísz fut végig. A belső 

kapuíveken pálcatagok, vagy bordácskák képeznek visszafogott díszítést. Lásd a pálcatagok eredetéről 

szóló részt! 

Festés: Nem többszínű kialakítású. 

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások) viszonya:  faragási dísz csak a nagy 

tükörben lévő nagy rozetta  valamint a végig futó kötéldísz. A célzottan elhelyezett rozetta valamint a 

belső ívek kialakítása és a pálcatagok harmonikus egyensúlyt képeznek a szerkezeti kialakítással. 

Monumentális hatás érvényesül.  

34.tábla (10., 11. számú kapu): 

A kászoni vidékeken a XX. században a két világháború között, majd a háború után sok ilyen kötetlen 

kiskaput építettek. Ezeknek a fontos jellemzője, hogy általános a féköríves lóhere csipkedísz, ez a 

kiskapu boltívét szegélyezi. Ez a gótikából eredeztethető. Csíkszéknek meghatározó mintája.  

„meghajtott tulipánt“ formára történő kifűrészeléssel, újabban meg ismét esztergályozással készülnek. 

A bolthajtás ívén szinte kivétel nélkül a gótikus eredetű lóhere mintájú vésett szegélyt faragták. 

35.tábla (12. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Pávai, Háromszéki kapu, a Miskolczi család kapuja, 1895- ben épült. 

Huszka József is közöl képet egy 1761- ben készült ehhez hasonló kapuról. Balassa M. Iván megnevezi  

Gaál István 1791- ben készült kapuját, ennek a Gaál Istvánnak volt a leánya Gaál Terézia – a magyar 

biedermeier festészet kiemelkedő alakjának, Barabás Miklósnak az édesanyja. 

Tipológia: Háromszéki  nagyméretű, ráklábakra állított, tiszta félkörív szerkesztésű, sűrűdíszítésű 

domború faragású, kétsoros galambdúccal rendelkező székelykapu, nagykapu. Ez a fajta díszítés csak 

Páva községre jellemző 
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Díszítés: sűrű faragással díszített kapu. A ráklábakon nem leltem fel mintát. A koszorúfán sem tudtam  

értelmezni a fotó alapján. A három oszlopon magából kiinduló teltkörívesen, de nem túl szabályozottan 

indasor jelenik meg karakteres virág és lével végződésekkel. Az indasor a könyökök mentén haladva a 

szabályos váltakozó körívű vonalvezetésből átmegy egy más irányultsággal rendeződő mintába, a 

levelek, virágkezdemények itt már szabadabban vannak megfaragva. A kaputükörben sűrűn és szintén 

domborítottan faragott, szimmetrikusan komponált, felfelé egymást keresztező indadíszek vannak 

liliomos jellegű virág-végződésekkel.  

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások) viszonya:  Úgy arányaiban, mint 

díszítettségében a kapu monumentális hatású. 

36.tábla (13. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Dálnok, Háromszéki kapu. A XIX sz. végén készülgetett, adatot nem 

leltem. Fényképét Olasz Ferenc közli, kaputükör-mintáját Malonyai Dezső is közli „A magyar nép 

művészete” című munkájában.  

Tipológia: Háromszéki nagyméretű, egész kör segédszerkesztésű, kevésbé sűrű domború faragású, 

kétsoros galambdúccal rendelkező székelykapu, nagykapu.  

Díszítés: domború faragással csak a lábakon díszített kapu. A ráklábakon nem leltem fel mintát. Az 

oszlop díszítése emberi alakzatból indul ki, emberábrázolást a szintén háromszéki Martonfalván is 

alkalmaztak, ez a kapu a Székely Nemzeti Múzeumban van.  Az indák felső vége négylevelű lóhere-

szerű virágban végződik. Kaputükör: szívmintás díszvágású deszkasorokkal végtelenített mintát hoznak 

létre. Lásd a végtelenített mintáról írtakat. A kiskapu szemöldökgerendájának díszítése szimmetrikus 

levélminta, a nagykapu könyökfáin valamint a koszorúfán az egyetlen díszítés a fa gombszegek – 

másnéven díszes csillagszegek vagy gombolyagszegek – íves sora. A hónaljkötéseknél kialakuló 

háromszögek díszítése deszkakivágású virágcsokor.  

Szerkezeti díszítés (csapolások, kötések)  és síkdíszítések (faragások) viszonya:  Úgy arányaiban, mint 

díszítettségében a kapu monumentális hatású. A szerkezeti kialakítás a nagykapunyílás könyökeinél  

előtérbe kerül, azaz a nagy kapunyílás ívezete nem egységes. 

37.tábla (14. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Dálnok, Háromszéki kapu. Ez a legtöbbet dokumentált háromszék-vidéki 

székelykapu, Balassa M. István részletesen bemutatta, a Székely Nemzeti Múzeum egyik fő kapuja, 

rengeteg fénykép készült róla.   

Tipológia: Háromszéki nagyméretű, tükörben hatköríves kapu, „hatlovas hintós” vagy „hatökrös gazda” 

kapujának is nevezi a magyar néphagyomány, pontosabban ezen megnevezéseket vette figyelembe az 

építtetője és építője, amikor ezt a kaputípust megalkotta. 

Felirata: „NE: VERES PÉTER ÉPÍTETTE. 30 ESZTENDŐS KORÁBAN FELESÉGÉVEL KOVÁTS ILONÁVAL, 

ANNO 1733 DIE 13 MAYII”  

Színezés: Nem többszínű kialakítású. 

38.tábla (15. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Dálnok, Háromszéki kapu. Készült 1751- ben, építtetője Veres Péter. 

Tipológia: Háromszéki nagyméretű, kétsoros „galambbúgos” kapu. 

Felirata: „Fieri Curavit Generosus Dominus Petrus Veres una conjuge Helena Kováts Anno CDDCCLI.” 

Huszka József szerint 

Díszítés: „A kapu gondos munkával díszített, a két szélső oszlopot kívülről az oldalközepein „v” alakú 

bevágásos, egymástól vízszintes bordával elválasztott kockasor, az íveket pedig lóhere szalagdísz 

keretezi. Az oszlopokon és a nagykapu ívére behajlóan indadíszt faragott a mester, a visszahajló 

indakacsok ötszirmú virágban végződnek. Az íveket kisfejű szegsor kíséri. A nagykapunál a könyökkötés 

és a függőleges és vízszintes oszlop közötti háromszöget egyetlen, háromszirmú, plasztikusan 

kifaragott, Huszkánál „székely liliom”-nak nevezett virág tölti ki.” ezt írja Balassa M. István 

Tükördísz: Feltehetőleg a családi címer alapján készült el és tartalmazza a napkorongot, illetve a 

holdkorongot. Lásd az ezzel kapcsolatos leírást! 

Színezés: Nem többszínű kialakítású. 
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Esztétikai összhatása, szerkezet-díszítések viszonya: harmonikus, monumentális hatású. 

39.tábla (16. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Gyergyószentmiklósi kapu, egyéb adatot nem leltem róla. Kőlábakon áll 

jelenleg. 

Tipológia: Gyergyói, galambdúc nélküli kötött kapu, a nagykapu 2 ölös szerkesztő köre függőleges 

irányban nem fér be a nyílásba. Tipikus deszkabetétes minta a kaputükörben. 

Díszítés: egyszerű, egyenesvonalú ácskötések, a tükör mintázottan vágott deszkabetétjei, a hónaljak 

deszkabetétjei, azoknak a szegőlécezései valamint a kapuszemöldökök ívességei, „csigája” adják a kapu 

összes díszét. Semmilyen vésett vagy domborított faragás nincs rajta.  

Felirata: Nincs 

Színezés: Nem többszínű kialakítású. 

Esztétikai összhatása, szerkezet-díszítések viszonya: puritánságában, a szerkezet hangsúlyozásában 

van a kapu esztétikája. Nem a diadalív, boltív megmutatása, hanem a szerkezet egyszerűségének, 

rusztikusságának a megmutatása a fontos. 

40.tábla (17. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Gyergyószentmiklósi Selyem-utcai kapu, a fotó, amely alapján a rajz 

készült a Fővárosi Levéltár tulajdona, 1961- ben készült. 

Tipológia: Gyergyói, galambdúc nélküli kötött kapu, a nagykapu 2 ölös szerkesztő köre függőleges 

irányban nem fér be a nyílásba. Tipikus deszkabetétes minta a kaputükörben. 

Díszítés: egyszerű, egyenesvonalú ácskötések, a tükör mintázottan vágott deszkabetétjei, a hónaljak 

deszkabetétjei, azoknak a szegőlécezései valamint a kapuszemöldökök ívességei, „csigája” adják a kapu 

összes díszét. Semmilyen vésett vagy domborított faragás nincs rajta.  

Felirata: Nincs 

Színezés: Nem többszínű kialakítású. 

Esztétikai összhatása, szerkezet-díszítések viszonya: a szerkezet egyszerűségének, rusztikusságának a 

megmutatása a fontos. 

41.tábla (18. számú kapu): 

Építési körülmények, adatok: Gyergyószentmiklósi kapu, Olasz Ferenc kutató 1975 és 1980 között 

fotózta. 

Tipológia: Gyergyói, galambdúc nélküli kötött kapu, a nagykapu tere a lábak belseje által 

meghatározott négyzetet nem tölti ki, azaz nyomottabb, vízszintes irányban szélesebb. Tipikus 

deszkabetétes minta a kaputükörben. A kiképzett boltívek csak itt, Gyergyóban használatosak. Fontos, 

hogy Gyergyóban lehet találkozni az un. hatoszlopos székelykapuval, annak formái teljesen 

hasonlatosak ezzel a kapuval.  

Díszítés: egyszerű, egyenesvonalú ácskötések, a tükör mintázottan vágott deszkabetétjei, a hónaljak 

deszkabetétjei, azoknak a szegőlécezései, a kapuszemöldökök ívessége, „csigája” valamint két-két 

honalj deszkákból kiképzett rozetta határozzák meg a díszítést. 

Színezés: Nem többszínű kialakítású. 

Esztétikai összhatása, szerkezet-díszítések viszonya: összhangban van, nagyon szép kapu. 

42.tábla: Homoródmente, Lövéte, volt bányászfalu. Az őslakós székelyek mellett sok bányászcsalád 

telepedik meg, ezért a helyiség építési „modora” székelyes- szászos kevert stílusú. Ez a vidék 

Udvarhelyszékhez tartozott, de az építészetén, kapukialakítási módokon kevésbé köszönnek vissza az 

udvarhelyszéki székelykapuk kialakítási formái. A Hagyományos faépítészet mellett megjelenik sok 

kőház, szászos stílust követve. Galambdúcos „iker” székelykapu van a képen, egyszerűbb, 

funkcionálisabb ácskötésekkel. Faragott  minták csak a kapulábak és ívek szegélyeinél futnak végig. A 

kaputükörben gyakran használnak esztergált díszes faoszlopokat (fent);  Lövétei, kőből, téglából épült 

szász jellegű ház. Építési idejét az oromzatom vakolatdísszel kialakított címer 1836- os száma árulja el. 

Fedése, a régióban régen nagyon kedvelt cikk-cakkos baconi cserép (lent). 

43.tábla: Homoródmente, Lövéte, volt bányászfalu. Alagsoros ház, az alsó szint kőből, a felső fenyő 

boronákból épült, vakolt ház. Felújítási program keretében a homlokzatot felújították. Alul szürkés, 



 
Építőművészet Kollégiuma által támogatott tanulmány, szöveges rész, lapszám: 25 

fent fehér színű vakolatfestés, a nyílászárók szürkéskék színűek (balra);  Alagsoros, vakolt oromfalas 

tégla- kő ház (lent). 

44.tábla: Homoródmente-Hargitaalja, Kápolnásfalu, elő- és oldaltornácos ház kontyolt deszka-oromzattal. 

Érdekes, hogy az oromzat szegélyező dísz deszkázatának boltívmintás-vágásos kialakítása, valamint a 

deszkázatos oromfal kialakítása erősen hasonlít más Közép-európai vidékek XVII., XVIII. századi 

mintáira (például Feső-Bohémia, Jizera-völgye) A hasonlóság nem véletlen, a kiegyezés előtti és utáni 

időszakokban sok telepes települ le ebben a kis bányász-jellegű, ámbár ősi székely faluba. Az ők hozott 

építési modoruk meglátszik ezeken a házakon is. Széleskörű tanulmány tudna választ adni arra, hogy 

vajon a székely ácsok építészete mennyire hatott az akkori ausztriai császárság, később Osztrák-Magyar 

monarchia már területeinek faépítészetére, mert ez a kérdés sem zárható ki a téma 

tanulmányozásánál. Lásd, a Jizera-völgy népi építészete Csehországban. 

45.tábla: Homoródmente, Homoródszentmártoni kő nagykapuk. 

46.tábla: Jizera-völgy népi építészete, Felső-Bohémia, Csehország.  Ácsolt gyalogkapu (fent);  Dlask család 

farmjának fő kapuja. A nap-motívumos kapuszárny 1910 előtt még függőleges deszkázatú- lécezésű 

kapuszárny volt. J. Prosurek cseh műépítész és illusztrátor tervei alapján készült el napmotívumos 

szárny. A kapu tetejére épített jelző harangtoronyka, vagy népiesen „csengettyű” erős keleti hatású 

(lent). A vakolat-architektúra, a falfülkék,  az íveket követő vakolat-díszvonalak alapján mi azt 

mondanánk, minta erdélyi lenne az egész. A rajzok J. Prosurek rajzai alapján készült illusztrációk.   

47.tábla: Jizera-völgy népi építészete, Felső-Bohémia, Csehország. Ácsolt nagykapu zsindelyfedéssel. J. 

Prosurek rajza alapján készült illusztráció (fent);  Módos parasztporta. Alfred Von Hölder rajza alapján 

készült illusztráció (Az Osztrák-Magyar monarchia c. könyv, 1886-1902 (lent) 

48.tábla: Jizera-völgy népi építészete, Felső-Bohémia, Csehország. A farm főépületének fokozatos 

bővítését mutatja az illusztráció. A földszintes-oromfalas első állapot 1716- ban épült. 1789- ben egy 

emelettel és egy féltetős oldalszárnnyal bővül az épület. A keletkező többletteher kiváltására új pillér-

gerenda rendszert építenek. Mindez fából készült (fent); Cseh falvak a Bánátban. Garnic, bánáti város 

cseh háza. deszkázott homlokzattal. Fotó 1964- ből (balra);  Surnica, bánáti helyiség. Az utcára 

merőleges gerincű ház tipikusan közép-európai hagyományt mutat. A másik ház zártsorú kialakítást 

kap és a főbejárati ajtót közvetlenül az utcáról nyitják, ez már balkános hagyományt mutat. 

49.tábla: Jizera-völgy népi építészete, Felső-Bohémia, Csehország. A szerző által készített fotók. A felső 

baloldali kép a gazdasági udvar közlekedő nagy kötött kapuja. Fából építették, tejes félkörív záródású, 

ívesen kerekített zsindelyfedéses. Formai díszítés a lábazati párkány kiképzése, ezt erősítő alapként 

utólag helyezték a kapu elé, ezzel erősítették a meggyengült szerkezetet. A fényképet tüzetesen 

megnézve hatszögű rozettadísz vehető ki a hónaljkötéseknél, amelynek két-két ferde alsó szára 

látható.   

50.tábla: Jizera-völgy népi építészete, Felső-Bohémia, Csehország. A szerző által készített fotók, valamint 

Jan Prosurek rajzai. 

51.tábla: Jizera-völgy népi építészete, Felső-Bohémia, Csehország. Paraszti barokk „kétnyílásos” 

nagykapuk 

52.tábla: Udvarhelyszéki-, Marosszéki-, Gyergyóvidéki székelykapuk. Átnézeti tábla. 

53.tábla: Háromszéki-, Csíkszéki székelykapuk. Átnézeti tábla. 

54.tábla: Udvarhelyszéki-, Marosszéki-, Gyergyóvidéki székelykapuk. Mintasűrűség holisztikus vizsgálat. 

55.tábla: Háromszéki-, Csíkszéki székelykapuk. Mintasűrűség holisztikus vizsgálat. 

56.tábla: Udvarhelyszéki-, Marosszéki-, Gyergyóvidéki székelykapuk. Színezések vizsgálata. 

57.tábla: Háromszéki-, Csíkszéki székelykapuk. Mintasűrűség vizsgálat. Színezések vizsgálata. 

58.tábla: Udvarhelyszéki-, Marosszéki-, Gyergyóvidéki székelykapuk. Sziluett-, arányossági karakter 

vizsgálat. 

59.tábla: Háromszéki-, Csíkszéki székelykapuk. Mintasűrűség vizsgálat. Sziluett-, arányossági karakter 

vizsgálat. 

60.tábla: Új épülettervek gyári, faragottmintás rétegelt ragasztott faszerkezettel 1. 

61.tábla: Új épülettervek gyári, faragottmintás rétegelt ragasztott faszerkezettel 2. 



 
Építőművészet Kollégiuma által támogatott tanulmány, szöveges rész, lapszám: 26 

62.tábla: Új épülettervek, iskolai sportcsarnok külső látvánterve. 
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A Kusán királyság építészete
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Oroszlános oszlop atlasszal Bronz alaprögzítõ spirituális
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gótikus ablaka



13. Tábla



Ferencesek templomépítései - Tövis14. Tábla



15. Tábla



16. Tábla



17. Tábla



18. Tábla



Udvarhelyszéki varrottasok, “párnabüt”

Kantából, edénybõl kisarjadó életfa oszlop
19. Tábla



20. Tábla



Belhlenfalva, UdvarhelyszékVisegrád, Dávid Mózes
mester, 1929

A) B) C) D)

Árvátfalva, Udvarhelyszék Fenyéd, Udvarhelyszék
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