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Küjjel és bejjel (a hétfalusi csángó kapu)
„Az én házam az én váram!” Ez a
közismert angol szólás, melynek meg
felelője majdnem minden nép nyelvén
megtalálható, ősidők óta ismeretes, az
emberiséggel egykorú. Azt az egyszerű
igazságot fejezi ki, hogy az ember telke,
háza, amelyben életét éli, az a hely, amely
számára otthont és biztonságot nyújt. A
kapu minden népnél, minden birtokosnál
fontos szerepet játszik. Jelenti egyrészt a
kerítéssel birtokba vett terület bejáratát,
másrészt a háborús időkben a ház védő
bástyája volt. Természetes tehát, hogy a
kapuk építkezési stílusa, mint stratégiai
elem, egy nép vagy népcsoport egészé
nek sajátossága. A kapu minden eleme,
hajlata, íve, teteje, hevedere, sarokvasa,
zára szereppel bírt és jellegzetes volt.
Jelen dolgozat a barcasági Hétfalu ka
putípusait mutatja be.
A hétfalusi kapuk eredete
Hétfaluban a fedeles kiskapuk egy sajá
tos típusa, a kettős ereszű fedeles túlköríves
vagy patkóíves kiskapuk honosodtak meg.
A hétfalusi csángó kapuk egyik leg
szembetűnőbb sajátossága a kapufélfák, a
szemöldökfa, illetve a könyökkötések által
kialakított ívezés. Az ívezés kétfélekép
pen valósult meg: a túlkörív – a félkörnél
többet képező ív – és a patkóív – hosszú
kás, tojásdad alakú ív által, amelyeket
Hétfaluban egyszerűen buótívnek vagy
buóthajtásnak hívnak.
Magyar Adorján szerint ezek az ívek
szerkezetileg, magától keletkezett, kétség
telenül sok ezer éves sajátság, ami még a
vesszőfonadékos, úgynevezett sövényépí
tészet, valamint a faépítészet által jött létre.
A túlkörív tisztán szerkezeti eredetét
már a Néprajzi Értesítő 1909. és 1910. év
folyamában megállapította, leírta és bizo
nyította Szinte Gábor. Véleménye szerint
gerendákból, könyökkötésekkel szabályos
félkörívet előállítani igen nehéz, sőt nem
is igen lehetséges, illetve a már említett
öt alkatrészből – szemöldökfa, két félfa
és két könyökkötés – nem is lehet, mivel
így az ív mindig vagy félkörnél kevesebb
vagy több lesz. Annak oka, hogy őseink
a faépítészetben is ragaszkodott az ívhez,
elsősorban az, hogy a faépítészetnél régibb
sövényépítészetben a félkörív hajlított

karókból igen könnyen állítható elő s így ál
talános is volt. A már jól bevált, megszokott
kerek vagy kerekded ívek szebbek, a szemnek kellemesebbek, mint a faépítészetben
kezdetlegesebb fokon magától is keletkező
szögletes ajtó-, kapu- vagy tornácnyílások.
A fejlett szépérzék volt az, ami őseinket arra
késztette, hogy a kerekded íveket fából is
előállítsák, így jött létre a túlkörív és patkóív.
Igaz, hogy ezeket az íveket deszkából is ki
lehet vágni, ezt azonban népi építkezésünkben csak igen ritkán találjuk meg, például
Hétfaluban csakis az emeleten, illetve a
házormon, a padlásablakoknál a deszkafalakba vágva alkalmazzák például a biforák
kiképzésénél.
Az eléggé gyakori patkóív nem is olyan
határozottan szerkezeti, mint a szabályos túl
körív, mert nem lehet körzéssel kiszabni, itt
tehát tudatosan, szerkezeti kényszer nélkül
történik a két félfába való bevágás, illetve az
ív alsó részének befelé való visszahajlítása.
Más szóval: ez már határozottan stílus és
hagyomány.
Szinte Gábor a lakóházak kiskapuit a
székely templomok cinterem-kapui leszár
mazottjaiként értelmezi. Ez Hétfaluban is
megfigyelhető, több templom cinterem-kapuja is megegyezik a lakóházak kiskapuival.
A hétfalusi csángó kapukat több kutató
is megvizsgálta és különböző vélemények
alakultak ki a kapukiképzés eredetére vonat
kozólag. Huszka József a föníciai Astarté,
a mezopotámiai Istár, a kisázsiai Cybele,
valamint a görög Démétér kultuszok ötvözését látta benne. Csefkovits is az ősi ázsiai
kultúrák emlékeit vélte felfedezni a hétfalusi
kapukban, motívumait a mongol, török, perzsa, mór és asszír kultúrákból származtatja.
Véleménye szerint a kettős eresz – a pago
daszerű tető –, valamint a szemöldökfa és
a kapufélfa közti háromszöget összetartó
fadarab mongol eredetű, a patkóíves kapuk
kicakkozott, hagymaformájú kivágása mór
eredetű. Gerevich a középkori várkapuk
szerkezetére ismert rá, Szabó T. Attila pedig
a parasztlázadások elleni védekezés egyik
formáját látja a masszív kapukban. Győrffy
István az árpádkori gyepűkapuk leszár
mazottait látta bennük, Kós Károly pedig
német, szász gótikus eredetűnek vélte a
kaput, amelyet keleties, inkább török eredetű

Túlköríves kapu Csernátfaluból (1857-ből), patkóíves kapu Türkösből
motívumokkal díszítettek.
Dr. Keöpe Viktor hétfalusi Ázsia-utazó
hun és avar eredetűnek véli a hétfalusi
kapukat, hisz ők jöttek Belső-Ázsiából és
a sövényépítészettel is ők foglalkoztak. Vé
leménye szerint az ilyenfajta kapuépítés az
ősi turáni kultúránk része volt, is mint ilyen,
rokon a kínaival is. Nemcsak a viselet (pl.
a csepesz), a zene, a pentaton hangsor, ha
nem a kapuépítés is közös volt valamikor.
Keöpe Viktor A székelykapu útja TávolKeletig című cikkében összehasonlítja és
elemzi a hétfalusi és a kínai kapuép ítészetet.
Állítása szerint a kiskapu két oszlopát itt
is, ott is keresztgerenda köti össze, régen
valószínű a szilárdítás végett. Hogy az
eső kárt ne tegyen benne, kis tetőt tettek
rá. A továbbképzés a gazdálkodás jele,
mikor a tető fölé még egy tetőt emelnek,
vagyis a tető kettős tető lesz, pontosabban
kettős ereszű tető, hisz tető csak egy van,
de az eresz kettős. Keöpe Viktor Kínában
lépten-nyomon megtalálta az ilyen típusú
kaput, a templomok bejáratánál, a császári
palota udvarában, köztereken, sőt még az
országutakon is. Ugyanúgy túlkörívvel
ellátott kapu a pekingi Klasszikusok
templomához vezető kapu. Elemzéseiből
az alábbi következtetéseket vonja le: 1.) a
székely és csángó kapuk rokonságát meg
találjuk Belső-Ázsia népeinél, 2.) ezek a
nemzetek velünk együtt ugyanabból a közös
turáni műveltségből merítették építészeti
alkotásaikat, 3.) a kapu a hunok által ma
gukkal hozott tulajdonunk, 4.) a magas
fejlettséget mutató kapu bizonyítéka őseink

nagy műveltségének.
A székely és a hétfalusi csángó fedeles
kiskapuk közötti hasonlóságok egyértel
műek, azzal a kivétellel, hogy csak hétfaluban alkalmazták a kettős ereszű tetőt.
A hétfalusi csángók székely eredete ma is
vitatott kérdés, a szakemberek egyetértenek
abban, hogy a hétfalusi tájszólás a székely
nyelvjárás része. Nyelvészeti (nyelvjárási,
tájnyelvi) szempontból a hátfalusi csángó
nyelvjárás igen nagy hasonlóságot mutat
a felcsíki (és csíkszeredai), valamint a há
romszéki (orbai) tájszólással, de például
a székelyzsomborival is sok közös eleme
van. Nem hagyható figyelmen kívül az a
tény, hogy a hétfalusiakhoz hasonló kapuk is ezeken a vidékeken fordulnak elő
leginkább (Csíkszentdomokos, Karcfalva,
Dánfalva, Kozmás), de megtalálhatók
Torockón is. A népművészeti vizsgálatok
is alátámasztják a nyelvészet által megál
lapítottakat.
A hétfalusi kapuk mintakincse, szer
kezete
A túlköríves és patkóíves, valamint az
egyes ereszű és kettős ereszű hétfalusi csán
gó kapuk mintakincsüket tekintve nagy
változatosságot mutatnak.
A mintakincs valamint a színhasználat
függvényében két generációra oszthatjuk
a hétfalusi kapukat.
1. Az első generáció inkább a XIX.
század végéig volt jellemző. A keletiesen
túlzsúfolt, színes kapukon a román és a gót
stílus keveredett.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Erőss Ignác József 1926. március 19-én
született Kézdiszászfaluban, Felsőhárom
szék megyében. Ez a falu egy régi hun
település volt, ahová IV. Béla királyunk
szászokat telepített, de a szászok ezt a
települést végül felhagyták és Prázsmárra
költöztek. Így újra székely falu lett.
Apja Erőss Béla (1893. október 5.–1962.
február 26.) szintén Kézdiszászfaluban
született Erőss István (1856. november
3.–1916. október 1.) és Bardócz Józefa
(1863. március 10.–1935. november 12.)
gyerekeként. A földműves család négy gyer
meket nevelt, ezek ismertebb leszármazottjai
Nagy Erzsébet a négyfalusi középiskola egy
kori történelem tanárnője és Jakabos Kálmán
az Electroprecizia üzem egykori orvosa.
1916-os román betöréskor az idegen
hadsereg szülőfalujából öt családot túszul
ejtett, köztük Erőss Istvánt a nagyapát is,
akiket el akartak hurcolni a Bereck-Ojtuzi
szoroson át a Regátba. De a határ szélén
levő Sósmezőnél az ártatlan székely túszokat mind kivégezték.
Édesanyja Imre Anna (1904. január
1.–1995. május 4.) Galacon született,
mert nagyapja Imre Alajos (1864. április
17.–1941. június 26.) Galacon egy izraelita gyáros igazgatóhelyettese lett. Általa
a szülőfalujából sok székely fiú jutott itt
jó álláshoz, keresethez. Anyai nagyanyja
Jakab Rozália (1868. március 26.–1936.
szeptember 10.) Bélafalván született, Jakab
Mihály és Gáll Anna gyerekeként, jövendőbeli férjével Galacon ismerkedett meg, ahol
ő volt a gyárigazgató házvezetője. A gyár
12 gáterből állott és a Szucseáva és környékéről a Pruton és a Szereten tutajjal lehozott
fát dolgozta fel, amit évente egyszer egy
külföldi hajó elvitt. Itt nagyapja több mint
150 holdat érő pénzt keresett. 1914-ben hazajöttek Galacról, de az első világháborús
konvenció miatt pénzét elveszíti.
Kézdiszászfaluban kocsmát nyit és ezzel
kezdi újra az életét. Erőss József édesanyjáék
hárman voltak testvérek. Árpád nagybáty

J ó z s e f

ja őrmesterként sebesülés miatt hazakerül
az első világháborúból. Szülőfalujában
mezőgazdasággal foglalkozik .Lajos nagy
bátyját a tanítóképzőből vitték el az orosz
frontra, ahonnan főhadnagyként szerelt le
1920-ban, de az új birodalom 1922-ben
behivatja katonának a brassói Fellegvárba,
ahol az ő volt századosát egy román cigány
pofozta. Amikor kintről ezt végignézte, inkább
elszökött Magyarországra Jászdózsára, ahol
tanító lett és le is telepedett. Az ő utódai és Erőss
József hozzák létre Kisújszállás és Négyfalu
testvérvárosi kapcsolatát.
Erőss József apja szülőfalujában 26
hektáron gazdálkodott. 1920–1950 között
községi bíró volt. A második világháborúban magyar katonaként az orosz frontra
került. Hazatérte után 1949-ben kuláklistára került. Erőss József nővére Jolán
(1922. szeptember 5.–2005. november 5.)
tanítónő volt, húga Jozefa (1939. június
19.) Oneştiben kémikus, aki családjával
nemrég Székesfehérvárra költözött. Erőss
József apai és anyai vonalon minden
felmenő ága római katolikus vallású volt.
Erőss József az 1–4 osztályt a 311 lelket
számláló szülőfalujában végezte el, Hordos
Attila tanító keze alatt. Falujában minden
gyerek részt kellett vegyen a háztartási
munkában, így neki is két tehenet kellett
gondoznia. Az ötödik osztályt már a kéz
divásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumban
kezdi, aminek négy évig lehetett a diák
ja.1941-ben beiratkozott a marosvásárhelyi
Állami Tanítóképzőbe (a mostani Papiu
Líceum épülete), ahol két és fél évet el is
végzett. 1944. májusában, mint ifjú leventét
Szászrégenbe munkaszolgálatra hívták be,
de mivel apja cukorrépát is termesztett, egy
rendelet értelmében haza engedték.
1944. szeptember 13-án újra behívják
katonának. Gyergyóban már részt vett a
város orosz partizánoktól való megtisztításában. Innen Marosvásárhelyre kerül, ahol
megszabadultak a katonai őrségtől és így
Jakabos Kálmán és István unokatestvéreivel,
valamint Dénes István barátjával Szajolig
menekültek, az aláaknázott Tisza híd kike
rülésével pedig Szolnokig értek. Ott pedig
az orosz szőnyegbombázás fogadta. Innen
tovább menekültek nagybátyjához Jászdó
zsára. Alkalmi munkát vállaltak szeptembe
rig, amikor a két unokatestvére beiratkozott a
budapesti Agrámérnöki Karra, Erőss József
pedig a jászberényi tanítóképzőbe. Sajnos
sokáig nem tartott a tanítás, mert az orosz
előrenyomulás itt is utolérte őket. A front
változásait kihasználva 1945. április 21-én
visszakerültek szülőfalujukba.
Rá két napra újra beiratkozott a kézdivá
sárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumba és a
harmadév vizsgáit le is tette. A negyedik évet
már a csíksomlyói Tanítóképzőben végzi el,

ahol megkapja az oklevelet is.
1946–1949 között szülőfalujában községi
segédjegyző.1949. szeptember 12-én az új
birodalom munkaszolgálatra rendeli Buka
restbe. Ez volt a kulákcsemeték egyik bűntető
tábora. Itt volt a sok barátja között Szilveszter
Frigyes a négyfalusi építészeti iskola egykori
tanára is. Az itt raboskodó több mint 1500
munkaszolgálatos építette a Dinamo Stadiont. 1951. szeptember végén szabadult.
1951. október 1-én a tanévet Zátyi Lajos
aligazgató kérésére a négyfalusi építészeti
iskolában kezdi, de Moldován igazgató az
egykori vasgárdista 1951. december 31-én
neki és Bálint Ella kolléganőjének felmon
dott.1952. január 15-én a türkösi iskola
tanítója lesz, ahol az 5–7 osztályoknak
tornát, magyar irodalmat és történelmet
tanított.1956-ban az 1–4 osztályokat vállalta, de egyben az igazgatóságot is.1956
után már csak aligazgató, mert a türkösi
5–7 osztályokat a csernátfalusi 3-as számú
iskolához csatolták. 1958–1980 között a
türkösi 7-es számú általános iskola igazgatója, 1980–1986 között a csernátfalusi
iskola aligazgatója. 1986-tól nyugdíjas.
1954. december 24-én feleségül vette
Maróti Ida (1929. február 2.–2005. novem
ber 23.) türkösi tanítónőt, aki elemi iskoláit
szülőfalujában végezte el, majd a brassói
Római Katolikus Főgimnázium tanulójaként 1949-ben sikeresen érettségizett.
Különbözeti vizsgák letétele után a kézdivásárhelyi Tanítóképző oklevelét kapja
meg, és 1949 őszén kinevezést kap Hos�szúfaluba, ahol 1951-ig tanított.1951-1956
között a türkösi iskolában tanít, 1956–1980
között szintén, de akkor az iskola megnevezése változott 7-es számú általános
iskolára.1980–1984 között a csernátfalusi
iskola tanítónője, és innen vonul nyugdíjba.
Házasságukból egy lányuk született Erőss
Mária Emese 1955. szeptember 28-án, aki az
1–4 osztályt Türkösben, az 5–8 osztályt Cser
nátfaluban és a 9–12 osztályt az alszegi kö
zépiskola magyar tagozatán végezte. Majd a
brassói megyei számítóközpont könyvelője, a
temesvári és a marosvásárhelyi továbbképzők
után pedig a pojánai Euro szálloda könyvelője. Erőss József az egykori székely gyerek így
vált felnőtt fejjel tiszteletbeli csángóvá.
Erőss József mint tanító az átélt történel
met, a megélt irodalmat olyan empátiával
adta át, amivel tanítványai magyarságtudatát
erősítette. Az iskola ünnepélyeire betanította
a szavalásokat, az énekeket. A tornacsapata
1954–1955 között megyei és országos sza
kaszon díjakat nyert. Tanítványainak betaní
totta a Hófehérkét, az Évszakokat és még sok
mindent. A türkösi iskola udvarán jégpályát
szervez. Városunk kulturális műsorainak
állandó szereplője.
(Folytatása a 3. oldalon.)

XIII. évf. 11. szám
• Zajzoni Rab István

H o n fi d a l
Nem az, nem az, mit mondanak,
El nem veszett a hon;
Még ott röpül a büszke sas
A bércen szabadon.
Még ott a puszta hős fia
A vihar paripán,
Ott zengi még a méla dalt
Estalkonyat után.
Még ott a lelkes lánysereg,
Sok liliomkebel,
Még boldogít magyar legényt
Magyar szerelmivel.
A Duna, Tisza habjai
Még ott hömpölygenek,
A dicső hon virányira
Bő áldást öntenek.
Még áll Tokaj és Badacson,
Még magyaré a bor,
Mely elhunyt ősök vériből
Szent láng gyanánt kiforr.
Még áll a hon, még van magyar,
Van romlatlan erő,
S mit szülni fog, mit szülnie kell,
Haj, nagy lesz a jövő!

Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
Lapszámunkat a
Nemzeti Kulturális
Örökség Miniszté
riuma támogatta.
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Ő is játszott „színészként” a Kovásznai
Miklós által rendezett Gül Baba, Mágnás
Miska, Liliomfi, János Vitéz színdarabok
ban. 1952–1960 között az Electroprecizia
üzem magyar kultúrcsoportját és tánc
csoportját vezette, akikkel a környező
megyékben is szerepelt. Történelmi és
irodalmi tematikus kirándulást szervezett
minden évben, végig járva Petőfi, Gábor
Áron, Mikes Kelemen, Apáczai Csere János útjai mellett a Hargita, és a Gyilkos-tó
szépségeit is. Az 1848-as szabadságharcot
idézte fel a minden évben szervezett Kőba
kirándulásaival, amin szülők is részt
vettek. Biciklitúrára vitte növendékeit a
környező völgyekbe, ezzel szerettette meg
a szülőföldet. A furulyázó csoportját 19651970 között Szén Gyula tanító vezette,
akitől Bálint Ibolya vette át.
1990 tavaszán a Kisújszálláson élő Nagy
István unokatestvére felajánlotta Erőss
Józsefnek, hogy hozzák létre a két város
testvérvárosi kapcsolatát. Ez végül 1990ben hivatalosan megtörtént. Négyfalu
küldöttségét Simon András, Török Sándor,
Dávid István és Sandu Mircea képviselte.
Azóta rendszeres a két város kapcsolata,
iskolai, kulturális és gazdasági szinten is.
Az egykori barcasági falvakban szer
vezett gazdakör működött. A bácsfalusi
gazdakört 1948. június 6-án szüntette meg
a hatalom. 1990-ben Csíkszeredában meg
alakult a Kisgazdák Pártja, ahová Erőss
Józsefen és Simon Andráson kívül több
hétfalusi is beiratkozott. Simon Andás
megtalálta apjának, a bácsfalusi gazdakör
elnökének az 1931. február 22-ikei jegy
zőkönyvét, és ennek a segítségével, és
Erőss József önzetlen munkájával 1990.
november 26-án újra alakul a Gazdakör.
Erőss József, Simon András, Üszöges
András, Magdó István, Magdó János, Bar
csa Márton, Török Sándor, Szász András
és Jánossy Zsigmond előadásokat tartanak
a Barcaság falvaiban. Apácán, Pürkerecen,
Zajzonban, Prázsmáron, Barcaújfaluban
tanfolyamokat szerveznek. Az ezüst
kalászos és aranykalászos tanfolyamok
végzői már elismert oklevelet is kapnak.
Erőss József a négyfalusi földosztó bi
zottság tagja volt 1990-től.
Erőss József kezdeményezte a milleni
umi zászlót Négyfalu részére. Itt is a kis
újszállási unokatestvére Nagy István segí
tette, majd Gajdó Zoltán aki a csíksomlyói
búcsún Négyfalu zászlókérő levelét átadta
Dávid Ibolyának, az akkori kormány igaz
ságminiszterének, aki végül is meghozta a
millenniumi zászlót Négyfalunak. Barkó
Etelka lett a kiválasztott zászlóanya. A
millenniumi zászló mai ünnepségünknek
is szerves kelléke.
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Erőss József 1992-ben megalapította
a Hétforrás Mezőgazdasági Társaságot,
amely így 152 hektáron gazdálkodhatott.
Erőss József kezdeményezte egy em
lékmű létrehozását, tisztelegve ezzel a két
világháborúban elesettek emlékének. Az
emlékmű köveit személyesen adományoz
ta, hisz ezek a kövek a kézdiszászfalusi
őseinek az emlékét hordozzák. Az emlékmű tervezetét unokatestvére Fogarasi Zsolt
készítette el, és Magdó János vállalkozó vitelezte ki. 2006. december 3-án avatták fel
az Emlékművet, és reméljük, hogy az idők
végzetéig állni fog a türkösi evangélikus
templom bejáratánál, hirdetve azt, hogy a
csángóság a haláltól sem fél ha a szabadságát és szülőföldjét kell védelmeznie.
Erőss Józsefnek fáj a csángó ifjúság kö
zömbössége, és főként az identitászavara.
A beolvadás iszonyatában a moldovai
csángók helyzete a jövőképünk első ak
kordja. Ezért néha Erőss József szomorú
pillanataiban azt is mondja, hogy az Em
lékmű egy palackposta, hogy évtizedek
múlva az ideutazó turisták még olvassanak
magyar neveket is. De Erőss József azt is
tudja, hogy a történelmi idő előbb-utóbb
számunkra is felderül. Ezért hozta ősei
kövét Csángóföldre, mint Gabriel Garcia
Marquez indiánjai az ősi csontokat.
Tisztelt tanító bácsi, életműve értéke
léseként fogadja Csángóföld elismerését
a Zajzoni Rab István díjat. Isten éltesse!

A hétfalusi csángó kapuk díszítőelemei.

K ü j j e l

é s

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kiskapu félfáin széles száron lévő tu
lipán, liliom, nefelejcs virág szokott lenni,
vagy életfamotívum, indás ábrák. A kapufélfákról nem szokott hiányozni a napkorong, a forgórózsa, rozetta sem. Gyakoriak a
keresztmotívumok, a háromszög alakzatba
rendezett faragott bojtok és egyéb mértani
ábrák. Ugyancsak a kapufélfákra faragták
fel a készítés évszámát – ezres és százas a
bal, tízes és egyes helyértékű szám a jobb
kapufélfán – és / vagy a gazda monogramját.
A patkóív vagy túlkörív köré domború
kötélfonal-szegélyt faragtak, amely alul
felkunkorodott. A kunkor alá párhuzamos
cikk-cakk vonal került. Az ívet geometrikus
recedísz vette körül. A kettős ereszen ga
lambdúc-utánzat található, amelynek soha
sem volt galamdúc funkcionalitása. A kapu
felső részén a felkelő napot ábrázoló ősrégi
motívum, alul pedig geom
 etrikus dísz volt
található sok ponttal. Az érdekes törésű fe
dél alatt díszesen faragott pázsia-deszka, a
szemöldökfa alatt kettős csipkedíszítés volt.
A kiskapu berakása leginkább a magyarparketta elnevezésű stílust követte, de
megtalálható volt az egyszerűbb, vízszintes
tartódeszkákra szegezett függőleges re
dőnyszerű berakás is.
A tető csúcsait kopjákra emlékeztető
négyszögletű, hasábos vagy guzsalyszerű
hengeres faragott oszlopocskák díszítették.
A cinterem-kapuknál ezt kereszt váltotta fel.
A kiskapu dísze volt a szintén fából fara
gott díszes kopogtató is, mely legtöbbször
kígyó vagy sárkányszerű alakot mintázott.
A kapu teljes egészében facsapokkal volt
összeillesztve, a tető zsëndëjjel (zsindel�lyel), ritkábban szalmával volt befedve.
2. A második generáció a XX. századra
volt jellemző. A kapuk díszítésükben sokkal egyszerűbbé váltak, a faragás, festett
díszek teljesen lekerültek. Megmaradtak
a deszkavágással előállítható cikk-cakkos
motívumok, és a kaput többnyire fáradt
olajjal vagy lenolajjal mázolták be, többé
nem festették, lakkozták. Ennek a generációnak a másik jellegzetessége az volt,
hogy az összeillesztés már vasalással, csavarokkal, kovácsoltvas anyákkal történt és
nem facsapokkal. Hasonlóan a kopogtató
is igen díszes, szintén kígyót vagy sárkányt
formáló mintázatú, de már kovácsoltvasból
készült lett. Díszes volt a kapuzár, kilincs
és a sarkak is. A vasalást a helyi kovácsok
végezték.
Ilyen kapukat utoljára 1965 körül készí
tettek, többek között Pap Károly, Pap János,
Aliz Márton, Ilkó István, Veres András,
Lőrinc András, Csíri János asztalosmeste
rek. A kapukon semmilyen mesterjegy nem
található. Ezeket a kapukat vették át a moká
nyok (hétfalusi románok) is, akiknek szintén
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a csángó mesterek készítették kapuikat.
A kapuk mindig a megrendelő házánál
készültek. Az ácsmester vagy asztalosmes
ter magával vitte a szerszámait: doppel
hober, ëjszkábo, furdancs, furu, roppang,
simcgyalu, srapcing, stig, vagy a különféle
fűrészeket: lyukfűrész, svábfűrész; fej
széket, vésőket.
A szükséges cserefát Bodoláról, később a
Brassói nagy fűrészgyárakból (például a Ko
csis-gyár) készen kifűrészelve hozták. A kapuk
magassága 4,40–4,80 méter között mozgott, a
kiskapu szélessége körülbelül 2 méter volt, az
oszlopvastaságok pedig 26–30 cm.
Először kifaragták a három kapulábat
és a kiskapura a szemöldökfát. Ezután be
vésték, felerősítették a könyökkötéseket. A
két kapufélfa felső részére felhelyezték a
gerendákat, amelyre ráverték a szépen díszí
tett (általában befűrészeléssel) virágos öve
ződeszkákat. Ezekre verték rá a zsindelyt.
A kapufélfák alját beszurkozták, majd beál
lították a földbe vagy betonba, később pedig a
betonba állított sínvasra erősítették csavarokkal.
Az utolsó mozzanat a felállított kapu dí
szítése, festése volt.
A nagykapu, szakállszárító és a kerítés
A telket körülzáró – általában léces vagy
deszkás – kerítés az utcai oldalon díszíté
sében, faragászati stílusában teljesen össz
hangban állt a kapuval.
A nagykapu teljesen külön nyílt, függet
lenül a kiskaputól. Zárszerkezete nagyon
egyszerű volt és mindig kétfele nyílt. A
zárszerkezet egyszerűsége azzal magya
rázható, hogy a hétfalusiak földműveléssel, fuvarozással foglalkoztak, gyakran
használták az igen nagy szekereket, az
egyszerű zárszerkezettel pedig sötétben is,
vagy rosszidőben is gyorsan nyitni, csukni
tudták a nagykaput.
A nagykapu hevederei szintén cserefából
készültek, ezekre szegezték függőlegesen
a sima deszkákat, majd a filungot. Felül a
sima deszkákat hullámosan fűrészelve dí
szítették. A nagykapu felső része általában
háromszöget mintázott.
A kapuk mellé általában szakállszárító
kat állítottak. Szakállszárítónak nevezzük
a kapu mellé felállított fedett, ülőhellyel
felszerelt, ideiglenes tartózkodásra szolgáló
építményt. A szakállszárítókban eredetileg
a kapu őrsége tartózkodott. A templomok
szakállszárítóiban a templomba menő vagy
templomból jövő férfiak, legények időztek,
ott tárgyalták meg ügyes-bajos dolgaikat,
közösségük általános érdekű kérdéseit s
cserélték ki értesüléseiket. A szakállszárí
tók egyszerű gerendavázas ácsszerkezetek,
oldalaik nyitottak voltak, legfeljebb egyik
felől támaszkodtak a kerítésnek, falnak.
Zsindellyel vagy szalmával fedték.
(Folytatjuk.)
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• Vass Rozália

• Hochbauer Gyula

Udvarhelyszéki székelykapuk feliratai
1. „Békesség a bemenőre, áldás a kilé
pőre!” – Csehédfalva vagy Tordátfalva;
2. „Békesség a bejövőnek, üdv a kimenő
nek!” – Pálpataka, Farcád, Máréfalva; 3.
„Békesség a bejövőnek, egészség a kime
nőnek!” – Pálpataka, Farcád, Máréfalva;
4. „Áldás a bemenőre, béke a kijövőre!”
– Máréfalva; 5. „Tisztességet kap a bejövő és békességet a kimenő!” – Pálpataka,
Farcád, Máréfalva; 6. „Jó vendéglátó e ház
gazdája.” – Pálpataka, Farcád, Máréfalva;
7. „Szíves vendéglátó e kapu gazdája, de a
gonosz embört bunkós bottal várja!” – Cse
hédfalva vagy Tordátfalva; 8. „Szíves ven
déglátó e kapu gazdája, a gonosz embert
végképpen kizárja!” – Fenyéd; 9. „Szíves
vendéglátó e kapu gazdája, a hazug s
álnokot végképpen kizárja!” – Fenyéd;
10. „Készült ez a kapu Isten segedelmén,
az ezerkilencszázhuszonhat végén. Aki
állította szíves vendéglátó, de a hitvány
embert furkós bottal váró!” – Csehédfalva
vagy Tordátfalva; 11. „Az egyenes szívűt
ezen kapu várja, a kétes szívűt végképpen
kizárja!” – Csehédfalva vagy Tordátfalva;
12. „Házad lehet bárhol, hazád csak itt!”
– Fenyéd; 13. „Hajó a szíved, ide bátran
jöhetsz, ha rossz, tágas az út, fel s alá
elmehetsz!” – Fenyéd; 14. „Ha jössz hozzánk, hozz szerencsét, akkor lesz köztünk
békesség.” – Székelyudvarhely; 15. „Ha
bejössz, s jó a szándékod, akkor nem lesz
harag.” – Székelyudvarhely; 16. „Vándor,
ha elfáradsz az élet útján, bizalommal
térj be e kapu alatt, ha jó a szándékod, itt
szeretet fogad!” – Fenyéd; 17. „Csak tiszta
szándékká! lépd át e kaput!” – Székelyudvarhely; 18. „Vándor, ha elfáradsz az élet
útján, bizalommal térj be e kapu alatt, mert
e kapu gazdája szeretettel fogad, hisz házad
lehet bárhol, de hazád csak itt!” – Zetelaka;
19. „Üdv neked, ki e hajlékba lépsz, béke
veled, míg körünkben élsz s áldás reád, ha
utadra térsz!” – Fenyéd; 20. „Isten hozott,
ha méssz, Isten legyen veled!” – Fenyéd;
21. „Ha jöttél, Isten hozott, ha méssz, Isten
veled!” – Máréfalva; 22. „E kapu gazdája
szívesen befogad, ha jó a szándékod.”
– Pálpataka, Farcád, Máréfalva; 23. „E
kapun ha bejössz, jó szívvel találkozol.” –
Zetelaka; 24. „A jó embereket szeretettel
fogadják az ittlakók.” – Zetelaka; 25. „Térj
be hozzánk vándor, ha erre visz utad, ha jó
a szándékod, itt szeretet fogad!” – Máréfalva; 26. „Ha erre visz utad, bizalommal
térj be, itt szeretetet kapsz.” – Zetelaka,
Fenyéd; 27. „Térj be hozzám vándor, ha
igaz ügyben jársz!” – Csehédfalva vagy
Tordátfalva; 28. „Térj be vándor, ha igaz
úton jársz, e kapun belül szeretetet találsz.”
– Zetelaka; 29. „Vándor, ha elfáradtál az
élet útjában, a kiskapun jöjj be hamar!” –
Korond; 30. „Vándor, a kiskapu nem akar
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kizárni, csak azt mutatja, hol kell bejárni.”
– Korond; 31. „Ki e kapu alatt ki s bejár,
arra áldás s béke vár!” – Máréfalva; 32.
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne!” – Máréfalva; 33.
„Ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk?”
– Székelyudvarhely; 34. „Szíves áldásomat
adom e házra!” – Csehédfalva vagy Tordátfalva; 35. „Isten áldását adja mindenkinek,
aki e kapun belép.” – Csehédfalva vagy
Tordátfalva; 36. „Őseidnek szent hitéhez,
nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne
légy hűtlen soha!” – Máréfalva; 37. „Ha
üldöz a sorsod, ha megcsalt a rossz barát,
térj be hozzánk, itt nyughelyre találsz!” –
Máréfalva; 38. „Áldjon vagy verjen sors
keze, itt élned, halnod kell!” – Máréfalva;
39. „Ha itt jársz a Küküllő mentén, a Hargita alatt, e ház igaz, jó szívvel fogad, hajó
szándékkal nyitasz be e kapu alatt” – Zetelaka; 40. „Magyar erő, akarat, hittel diadalt
arat” – Zetelaka; 41. „A székelykaput
építette e ház gazdája, hogy betérhess alája.” – Zetelaka, Fenyéd; 42. „E kapu Isten
segedelmével és a jó barátok segítségével
készült” – Korond; 43. „E székelykapu
Isten segedelméből és lopott cserefából
készült.” – Korond; 44. „Kerítések háta,
tolvajok járása, becsületes ember a kaput
használja.” – Tarcsafafva; 45. „Fehér
Nyíké három malma, falunk nevét arról
kapta.” – Malomfalva; 46. „Ha kél az ég
szép hajnala kezemben az eke szarva.” –
Malomfalva; 47. „Aki alattam be s kijár,
arra áldás, szerencse jár.” – Oroszhegy;
48. „Kapun belül boldogság, kapun kívül
hazugság.” – Oroszhegy; 49. „Isten áldása
legyen mindazon, ki békésen ki s belép e
kapun.” – Székelypálfalva; 50. „Isten a
fő gondviselőm!” – Székelypálfalva; 51.
„Béke szálljon a ház gazdájára, pokol tüze
szálljon a ház gazdájának rosszakarójára!”
Gyűjtötték: Bálint Vencel, Sándor Ottó,
Tifán Attila, Török Attila-Levente IX. C.,
Gergely Mária, Ekárt Emese, Márton
Magdolna, Már
ton Zita, Székely
Ramóna IX. D.
Bányai János
Műszaki Szakkö
zépiskola, Székelyudvarhely.
A gyűjtést Vass
Rozália tanárnő
szervezte.

Kapuk (1366 és 2008? között)
Az öreg mondta, öregnagyapám, még
mielőtt a zenélő barlangocskához kivonult
volna, ha igazi lovagot akarok látni, Föld
várra menjek, s ott, Marienburgban azt
keressem, azt az egyet a falakon belül, aki a
mi nyelvünket is beszéli. Ő ezután Istenhez
közelebb ment, ahol nem is zavarta senki,
pedig a falvak s a város is tudtak róla.
(Ő azt mondta volt a gyereknek, hogy
idejében induljon, még mielőtt a felnőttkor
küszöbére érne, mert időbe telik, ameddig
célba ér. S mutatta is az irányt, a mezők
jeleit sorolva ahányszor – szerinte – a
megjegyzéshez elegendő.)
Eleinte majdnem tiltakoztam, hisz nem
ismertem magamban ilyen kíváncsiságot,
de nem akartam kudarcba fullasztani igye
kezetét, mert szerettem, s eddig minden
érdekesen sikerült, amibe belekezdett.
Egy idő után megfogant bennem s erő
södni kezdett a kíváncsiság.
Estére már a Hermány melletti Hideg
kútnál voltam. Az öreg sas fészkétől nem
messze kucorodtam le egy vénebb fa tö
vébe. Azt álmodtam, amit öregnagyapám
a toronyról mesélt.
A Barcaság legmagasabb tornyának ha
rangja nyugovóra kondít. A torony harmadik szintjén kívülről körbefutó őrpalánkon
kimért lépésekkel vigyáz az őr. A fentről
könnyen áttekinthető egyenes utcákon
trónol a csönd.
– Ha a falu bent a várban, akkor nem a
legjobbkor járok errefelé.
A sas ébresztett. teketóriázás nélkül indul
tam, hogy estére a Burg közelébe kerüljek.
Az ingoványokat kikerültem, noha így lassabban fogyott az út, s csak ott tartottam attól,
hogy lefülelnek, ahol a mező a láposig ért s
nem rejtett a liget. Mihelyt olyan közel értem,

ahol –számításaim szerint – a várból még
nem vehetnek észre, kerestem egy olyan
helyet, ahonnan a legtöbbet megfigyelhetek.
Érdekelt, amit látni engedtek a falak.
Ilyen távolságban csak együtt lehet lé
legzeni a várral. Persze, hogy vele alszol
el s vele ébredsz. Délfelé rájöttem, hogy
kiválasztott helyemen célt nem érhetek.
Valahogyan közelebb kell kerülnöm ahhoz,
ami bent van, hogy összehasonlíthassam
egymással a lovagokat, különben miként
választom ki közülük, akiért jöttem.
Ekkor durván lefogtak hátulról, hogy
mukkanni se tudjak. Rövidesen megértet
tem, hogy mások is lesik a várat, s hogy ezek
valami harmadik fajzatból valók, mivel nem
értettem őket, s a bentiektől arcuk szerint
is és kívül-belül mindenestől, mint nap az
éjtől különböztek. Nem tudtam, mit akar
nak tőlem, s némajátékommal csak annyit
kötöttem az orrukra, hogy a várba akarok
menni, ami engem mustrálgatva roppant
mulatságosnak tűnt számukra.
Gondolom, csak amiatt nem engedtek el,
hogy a várba bekerülve ne árulhassam el őket.
Minden igyekezetemet arra fordítottam, hogy megszökhessek, s nemsokára
sikerült is.
Aztán – elnézést, amiért most ilyen rö
vidre fogom, de közben nagyon eltelt az
idő –, a földváriak segítségével bejutottam
a várba, öregnagyapámtól tanult módszerrel
kiválasztottam a lovagok közül azt, aki a
nyelvünket beszéli s elébe álltam, beszélni
kezdtem. Szóbaállt velem, mert ő meg a ki
rályával akart életében egyszer beszélgetni,
amire gondosan őrzött szavai vannak.
Hogy mi miről beszélgettünk, azt nem
árulhatom el, mert a lovagnak tett fogadal
mam még rövid ideig köt.

A hétfalusi
csángó kapuk
szerkezete Szinte
Gábor szerint.
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