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Küjjel és bejjel (a hétfalusi csángó kapu)
• Kovács Lehel István

 

Túlköríves kapu Csernátfaluból (1857-ből), patkóíves kapu Türkösből

„Az én házam az én váram!” Ez a 
köz ismert angol szólás, melynek meg-
fe le lője majd nem minden nép nyelvén 
meg ta lálható, ősidők óta ismeretes, az 
em be ri séggel egy korú. Azt az egy szerű 
i gaz sá got fejezi ki, hogy az ember telke, 
háza, a melyben életét éli, az a hely, amely 
szá má ra otthont és biztonságot nyújt. A 
kapu min den népnél, min den bir tokosnál 
fontos sze  re pet játszik. Jelenti egyrészt a 
ke rí tés sel birtokba vett te rü let bejáratát, 
más részt a há bo rús i dők ben a ház vé dő-
bás tyá ja volt. Természetes tehát, hogy a 
kapuk é  pítkezési stílusa, mint stra té giai 
e lem, egy nép vagy népcsoport e gé szé-
nek sa já tos sá ga. A kapu minden e leme, 
hajlata, íve, te teje, hevedere, sa rokvasa, 
zára szereppel bírt és jel legzetes volt.

Jelen dolgozat a barcasági Hétfalu ka-
pu típusait mutatja be.

A hétfalusi kapuk eredete
Hétfaluban a fedeles kiskapuk egy sa já-

tos típusa, a kettős e reszű fedeles túl kör íves 
vagy patkóíves kiskapuk ho no  sod tak meg.

A hétfalusi csángó kapuk egyik leg-
szem betűnőbb sa já tos sá ga a ka pu félfák, a 
sze möl dök fa, illetve a könyökkötések ál tal 
ki alakított ívezés. Az ívezés két fé le kép-
pen valósult meg: a túl kör ív – a fél kör  nél 
többet képező ív – és a patkóív – hosszú-
kás, to jásdad a la kú ív által, a me lye ket 
Hétfaluban egyszerűen buót ív nek vagy 
buóthajtásnak hívnak.

Ma gyar Adorján szerint ezek az ívek 
szer  ke ze ti leg, ma gá tól ke let kezett, két ség-
te le nül sok e zer éves sajátság, ami még a 
vessző  fonadékos, úgy ne ve zett sö vény épí-
té szet, valamint a fa épí té szet által jött létre.

A túlkörív tisztán szer ke zeti eredetét 
már a Nép rajzi Értesítő 1909. és 1910. év-
fo lya  má ban meg ál lapította, leírta és bi zo-
nyí tot ta Szinte Gábor. Vé le mé nye szerint 
ge ren dákból, kö nyök köté sek kel sza bá lyos 
fél körívet előállítani igen nehéz, sőt nem 
is i  gen lehetséges, illetve a már említett 
öt al katrészből – szemöldökfa, két félfa 
és két könyökkötés – nem is le het, mivel 
így az ív mindig vagy félkörnél kevesebb 
vagy több lesz. Annak oka, hogy őseink 
a fa  é pí té szet ben is ragaszkodott az ívhez, 
elsősorban az, hogy a fa é pítészetnél régibb 
sö vényépítészetben a fél körív hajlított 

ka rók ból igen könnyen állítható elő s így ál-
ta lános is volt. A már jól bevált, meg szokott 
kerek vagy ke rek ded ívek szebbek, a szem-
nek kel le  me seb bek, mint a fa é pí té szet ben 
kez det le  ge sebb fokon magától is ke let kező 
szög le tes ajtó-, kapu- vagy tor nác nyílások. 
A fej lett szép érzék volt az, ami őseinket arra 
kész tet  te, hogy a kerekded íveket fából is 
elő ál lít  sák, így jött létre a túlkörív és patkóív. 
Igaz, hogy ezeket az íveket deszkából is ki 
le het vág  ni, ezt azonban népi építkezésünk-
ben csak igen ritkán találjuk meg, például 
Hét fa  lu ban csakis az e meleten, illetve a 
ház or mon, a padlás abla koknál a deszkafa-
lakba vág  va alkalmazzák például a biforák 
ki kép zé sénél.

Az eléggé gyakori patkóív nem is o lyan 
ha tározottan szer kezeti, mint a sza bályos túl-
kör  ív, mert nem lehet kör zés sel kiszabni, itt 
te hát tu da to san, szer kezeti kényszer nélkül 
tör  té nik a két félfába való bevágás, illetve az 
ív al só részének be felé való vissza haj lí tá sa. 
Más szóval: ez már ha tá ro zot tan stí lus és 
hagyomány.

Szinte Gábor a lakóházak kis ka puit a 
szé kely temp lo mok cinterem-ka pui le szár-
ma zott  ja iként értelmezi. Ez Hét fa lu ban is 
meg fi gyelhető, több temp lom cinterem-ka-
puja is meg  e gye zik a lakóházak kiskapuival.

A hétfalusi csángó kapukat több kutató 
is meg vizsgálta és különböző vélemények 
a la  kul tak ki a kapukiképzés e re de tére vo nat-
ko zólag. Huszka József a föníciai Astarté, 
a me  zo po tá miai Istár, a kisázsiai Cybele, 
va la mint a görög Démétér kultuszok ötvö-
zését lát ta benne. Csef kovits is az ősi ázsiai 
kul tú rák emlékeit vélte fel fedezni a hétfalusi 
ka puk ban, motívumait a mon gol, török, per-
zsa, mór és asszír kultúrákból szár maztatja. 
Vé le ménye szerint a kettős e resz – a pa go-
da sze rű tető –, valamint a szem öl dök fa és 
a ka pufélfa közti háromszöget össze tar tó 
fa da  rab mongol eredetű, a patkóíves kapuk 
ki  cak ko zott, hagymaformájú kivágása mór 
e  re de tű. Ge re vich a középkori várkapuk 
szer  ke ze té re ismert rá, Szabó T. Attila pedig 
a pa raszt lá za dások el le ni védekezés egyik 
for  má ját látja a masszív kapukban. Győrffy 
Ist ván az ár pádkori gye pűkapuk le szár-
ma zot tait látta ben nük, Kós Ká roly pedig 
német, szász gótikus e re detűnek vél te a 
kaput, a me lyet keleties, in kább török e re detű 

mo tí vu mokkal díszítettek.
Dr. Keöpe Viktor hétfalusi Ázsia-uta zó 

hun és avar eredetűnek véli a hétfalusi 
ka pu kat, hisz ők jöttek Belső-Ázsiából és 
a sö  vény épí té szet tel is ők foglalkoztak. Vé-
le ménye szerint az ilyenfajta ka pu épí tés az 
ő si turáni kultúránk része volt, is mint ilyen, 
ro kon a kínaival is. Nemcsak a viselet (pl. 
a csepesz), a zene, a pen ta ton hangsor, ha-
nem a ka pu épí tés is közös volt valamikor.

Keöpe Viktor A székelykapu útja Tá vol-
Ke letig című cikkében össze ha son lítja és 
e lem zi a hétfalusi és a kínai ka pu é pí té sze tet. 
Ál lí tá sa szerint a kis kapu két osz lo pát itt 
is, ott is ke reszt gerenda köti össze, ré gen 
va ló színű a szi lár dítás végett. Hogy az 
eső kárt ne tegyen ben ne, kis tetőt tettek 
rá. A továbbképzés a gaz dál ko dás jele, 
mi kor a tető fölé még egy tetőt e mel nek, 
vagyis a tető kettős tető lesz, pon tosabban 
kettős e reszű tető, hisz tető csak egy van, 
de az e resz kettős. Keöpe Viktor Kínában 
lépten-nyo  mon megtalálta az ilyen típusú 
kaput, a temp  lomok bejáratánál, a császári 
palota ud varában, köztereken, sőt még az 
or szág u takon is. U gyanúgy túl körívvel 
ellátott ka pu a pekingi Klasszikusok 
templomához ve zető kapu. E lem zé seiből 
az alábbi kö vet  kez tetéseket vonja le: 1.) a 
székely és csán gó kapuk rokonságát meg-
ta láljuk Bel ső-Ázsia népeinél, 2.) ezek a 
nem ze tek velünk együtt ugyanabból a közös 
tu ráni mű velt ség ből merítették építészeti 
al kotásaikat, 3.) a kapu a hunok által ma-
gukkal hozott tu laj donunk, 4.) a ma gas 
fejlettséget mutató ka pu bizonyítéka ő seink 

nagy műveltségének.
A székely és a hétfalusi csángó fedeles 

kis kapuk közötti hasonlóságok e gyér tel-
mű ek, az zal a kivétellel, hogy csak hét-
faluban al kalmazták a kettős ereszű tetőt. 
A hét fa lu si csángók szé kely eredete ma is 
vitatott kér dés, a szakemberek egyetértenek 
ab ban, hogy a hétfalusi táj szó lás a szé kely 
nyelv járás része. Nyelvészeti (nyelvjárási, 
táj  nyelvi) szempontból a hátfalusi csán gó 
nyelv járás igen nagy hasonlóságot mutat 
a fel csíki (és csíkszeredai), valamint a há-
rom  széki (or bai) tájszólással, de például 
a szé kelyzsomborival is sok kö zös eleme 
van. Nem hagy ható figyelmen kívül az a 
tény, hogy a hétfalusiakhoz hasonló ka-
puk is e ze ken a vi dé ke ken fordulnak elő 
leginkább (Csík szentdomokos, Karcfalva, 
Dánfalva, Koz más), de meg ta lál ha tók 
Torockón is. A népművészeti vizsgálatok 
is alá tá maszt ják a nyelvészet által meg ál-
la pí tot takat.

A hétfalusi kapuk mintakincse, szer 
ke zete

A túlköríves és patkóíves, valamint az 
e gyes ereszű és kettős ereszű hétfalusi csán-
gó ka puk mintakincsüket tekintve nagy 
vál to zatosságot mutatnak.

A mintakincs valamint a színhasználat 
függ vényében két ge ne rá ci ó ra oszthatjuk 
a hét  fa lu si kapukat.

1. Az első generáció inkább a XIX. 
szá zad végéig volt jellemző. A ke le ti esen 
túl zsú folt, szí nes kapukon a román és a gót 
stí lus keveredett. 

(Folytatás a 2. oldalon.)



*  Sze rkesz tőség :  RO-505600  Négyfa lu ,  George  Moro ianu  u t ca  (Nagyú t )  87 .  s zám  *  Te le fon :  0268  /  275  773  *

2. oldal H  É  T  F  A  L  U XIII. évf. 11. szám

Lapszámunkat a 
Ne m  zeti Kulturális 
Ö rökség Mi nisz té-
riuma tá mo  gat ta.

Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

• Zajzoni Rab István

H o n fi d a l
• Bencze Mihály

E r ő s s  I g n á c  J ó z s e f

Erőss Ignác József 1926. március 19-én 
szü letett Kézdiszászfaluban, Felső há rom-
szék megyében. Ez a falu egy régi hun 
te le pülés volt, ahová IV. Béla királyunk 
szá szo kat telepített, de a szászok ezt a 
települést vé gül felhagyták és Prázsmárra 
köl töz tek. Így újra székely falu lett.

Apja Erőss Béla (1893. október 5.–1962. 
feb ruár 26.) szintén Kézdiszászfaluban 
szü le tett Erőss István (1856. november 
3.–1916. október 1.) és Bardócz Józefa 
(1863. már cius 10.–1935. november 12.) 
gye re ke ként. A földműves család négy gyer-
me ket nevelt, ezek ismertebb leszármazottjai 
Nagy Erzsébet a négyfalusi középiskola egy-
kori történelem tanárnője és Jakabos Kál mán 
az Electroprecizia üzem egykori orvosa.

1916-os román betöréskor az idegen 
had se reg szülőfalujából öt családot túszul 
ejtett, köz tük Erőss Istvánt a nagyapát is, 
akiket el akartak hurcolni a Bereck-Ojtuzi 
szo ro son át a Regátba. De a határ szélén 
levő Sós mezőnél az ártatlan székely tú-
szokat mind kivégezték.

Édesanyja Imre Anna (1904. január 
1.–1995. május 4.) Galacon született, 
mert nagy apja Imre Alajos (1864. április 
17.–1941. június 26.) Galacon egy izrae-
lita gyá ros igazgatóhelyettese lett. Általa 
a szü lő fa lujából sok székely fiú jutott itt 
jó álláshoz, ke resethez. Anyai nagyanyja 
Jakab Rozália (1868. március 26.–1936. 
szeptember 10.) Bé lafalván született, Jakab 
Mihály és Gáll An na gyerekeként, jövendő-
beli férjével Ga la con ismerkedett meg, ahol 
ő volt a gyár i gazgató házvezetője. A gyár 
12 gáterből ál lott és a Szucseáva és környé-
kéről a Pru ton és a Szereten tutajjal lehozott 
fát dol goz ta fel, amit évente egyszer egy 
külföldi ha jó elvitt. Itt nagyapja több mint 
150 holdat é rő pénzt keresett. 1914-ben ha-
zajöttek Ga lac ról, de az első világháborús 
konvenció mi att pénzét elveszíti.

Kézdiszászfaluban kocsmát nyit és ezzel 
kez di újra az életét. Erőss József é des any já ék 
hárman voltak testvérek. Árpád nagy báty-

ja őrmesterként sebesülés miatt ha za ke rül 
az első világháborúból. Szülőfalujában 
me zőgazdasággal foglalkozik .Lajos nagy-
báty ját a tanítóképzőből vitték el az orosz 
front ra, ahonnan főhadnagyként szerelt le 
1920-ban, de az új birodalom 1922-ben 
be hi vatja katonának a brassói Fellegvárba, 
a hol az ő volt századosát egy román cigány 
po fozta. Amikor kintről ezt végignézte, in kább 
elszökött Magyarországra  Jász dó zsá ra, ahol 
tanító lett és le is telepedett. Az ő utódai és Erőss 
József hozzák létre Kis új szállás és Négyfalu 
testvérvárosi kap csolatát.

Erőss József apja szülőfalujában 26 
hek tá ron gazdálkodott. 1920–1950 között 
köz sé gi bíró volt. A második világháború-
ban ma gyar katonaként az orosz frontra 
került. Ha zatérte után 1949-ben kuláklis-
tára került. Erőss József nővére Jolán 
(1922. szep tem ber 5.–2005. november 5.) 
tanítónő volt, hú ga Jozefa (1939. június 
19.) Oneştiben ké mikus, aki családjával 
nemrég Szé kes fe hérvárra  költözött. Erőss 
József apai és a nyai vonalon minden 
felmenő ága római ka tolikus vallású volt.

Erőss József az 1–4 osztályt a 311 lelket 
szám láló szülőfalujában végezte el, Hordos 
Atti la tanító keze alatt. Falujában minden 
gye rek részt kellett vegyen a háztartási 
mun kában, így neki is két tehenet kellett 
gon doznia. Az ötödik osztályt már a kéz-
di vá sárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumban 
kez di, aminek négy évig lehetett a diák-
ja.1941-ben beiratkozott a marosvásárhelyi 
Ál lami Tanítóképzőbe (a mostani Papiu 
Lí ce um épülete), ahol két és fél évet el is 
vég zett. 1944. májusában, mint ifjú leventét 
Szász régenbe munkaszolgálatra hívták be, 
de mivel apja cukorrépát is termesztett, egy 
ren delet értelmében haza engedték.

1944. szeptember 13-án újra behívják 
ka to nának. Gyergyóban már részt vett a 
város o rosz partizánoktól való megtisztítá-
sában. In nen Marosvásárhelyre kerül, ahol 
meg sza badultak a katonai őrségtől és így 
Ja ka bos Kálmán és István unokatestvéreivel, 
va lamint Dénes István barátjával Szajolig 
me nekültek, az aláaknázott Tisza híd ki ke-
rü lésével pedig Szolnokig értek. Ott pedig 
az orosz szőnyegbombázás fogadta. Innen 
to vább menekültek nagybátyjához Jász dó-
zsá ra. Alkalmi munkát vállaltak szep tem be-
rig, amikor a két unokatestvére be i rat ko zott a 
budapesti Agrámérnöki Karra, Erőss József 
pedig a jászberényi ta ní tó kép ző be. Sajnos 
sokáig nem tartott a tanítás, mert az orosz 
előrenyomulás itt is utolérte őket. A front 
változásait kihasználva 1945. áp rilis 21-én 
visszakerültek szülőfalujukba.

Rá két napra újra beiratkozott a kéz di vá-
sárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumba és a 
harmadév vizsgáit le is tette. A negyedik évet 
már a csíksomlyói Tanítóképzőben vég zi el, 

ahol megkapja az oklevelet is.
1946–1949 között szülőfalujában községi 

se gédjegyző.1949. szeptember 12-én az új 
bi rodalom munkaszolgálatra rendeli Bu ka-
rest be. Ez volt a kulákcsemeték egyik bűn te tő 
tábora. Itt volt a sok barátja között Szil vesz ter 
Frigyes a négyfalusi építészeti is ko la egykori 
tanára is. Az itt raboskodó több mint 1500 
munkaszolgálatos építette a Di na mo Stadi-
ont. 1951. szeptember végén szabadult.

1951. október 1-én a tanévet Zátyi Lajos 
al igazgató kérésére a négyfalusi építészeti 
is kolában kezdi, de Moldován igazgató az 
egy kori vasgárdista 1951. december 31-én 
neki és Bálint Ella kolléganőjének fel mon-
dott.1952. január 15-én a türkösi iskola 
ta nítója lesz, ahol az 5–7 osztályoknak 
tor nát, magyar irodalmat és történelmet 
ta ní tott.1956-ban az 1–4 osztályokat vál-
lalta, de egy ben az igazgatóságot is.1956 
után már csak aligazgató, mert a türkösi 
5–7 osz tá lyo kat a csernátfalusi 3-as számú 
iskolához csa tolták. 1958–1980 között a 
türkösi 7-es szá mú általános iskola igaz-
gatója, 1980–1986 között a csernátfalusi 
iskola al i gaz ga tó ja. 1986-tól nyugdíjas.

1954. december 24-én feleségül vette 
Ma róti Ida (1929. február 2.–2005. no vem-
ber 23.) türkösi tanítónőt, aki elemi iskoláit 
szü lőfalujában végezte el, majd a brassói 
Ró mai Katolikus Főgimnázium tanuló-
jaként 1949-ben sikeresen érettségizett. 
Kü lön bö ze ti vizsgák letétele után a kéz-
divásárhelyi Ta nítóképző oklevelét kapja 
meg, és 1949 ő szén kinevezést kap Hosz-
szúfaluba, ahol 1951-ig tanított.1951-1956 
között a türkösi is kolában tanít, 1956–1980 
között szintén, de akkor az iskola meg-
nevezése változott 7-es számú általános 
iskolára.1980–1984 kö zött a csernátfalusi 
iskola tanítónője, és in nen vonul nyugdíjba.

Házasságukból egy lányuk született Erőss 
Má ria 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 köny velője, a 
temesvári és a marosvásárhelyi tovább képzők 
után pedig a pojánai Euro szál lo da könyvelő-
je. Erőss József az egykori szé kely gyerek így 
vált felnőtt fejjel tisz te let beli csángóvá.

Erőss József mint tanító az átélt tör té nel-
met, a megélt irodalmat olyan empátiával 
ad ta át, amivel tanítványai magyarságtudatát 
erő sítette. Az iskola ünnepélyeire betanította 
a szavalásokat, az énekeket. A tornacsapata 
1954–1955 között megyei és országos sza-
ka szon díjakat nyert. Tanítványainak be ta ní -
totta a Hófehérkét, az Évszakokat és még sok 
mindent. A türkösi iskola udvarán jég pá  lyát 
szervez. Városunk kulturális mű so ra inak 
állandó szereplője. 

(Folytatása a 3. oldalon.)

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!
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• Bencze Mihály

E r ő s s  I g n á c  J ó z s e f
• Kovács Lehel István

K ü j j e l  é s  b e j j e l . . .
(Folytatás a 2. oldalról.)
Ő is játszott „szí nész ként” a Kovásznai 

Mik lós által ren de zett Gül Baba, Mágnás 
Mis ka, Liliomfi, János Vi téz szín da ra bok-
ban. 1952–1960 között az Elect roprecizia 
ü zem magyar kultúr cso port ját és tánc-
cso port ját vezette, akikkel a kör nye ző 
me gyék ben is szerepelt. Történelmi és 
i ro dal mi tematikus kirándulást szervezett 
min den évben, végig járva Petőfi, Gábor 
Á ron, Mikes Kelemen, Apáczai Csere Já-
nos út  jai mellett a Hargita, és a Gyilkos-tó 
szép sé  geit is. Az 1848-as szabadságharcot 
i déz te fel a minden évben szervezett Kőba 
ki rán du lá saival, amin szülők is részt 
vettek. Bi  cik litúrára vitte növendékeit a 
környező völ  gyekbe, ezzel szerettette meg 
a szü lő föl  det. A furulyázó csoportját 1965-
1970 kö  zött Szén Gyula tanító vezette, 
akitől Bá lint Ibolya vette át.

1990 tavaszán a Kisújszálláson élő Nagy 
Ist ván unokatestvére felajánlotta Erőss 
Jó zsef nek, hogy hozzák létre a két város 
test vér városi kapcsolatát. Ez végül 1990-
ben hi vatalosan megtörtént. Négyfalu 
kül dött sé gét Simon András, Török Sándor, 
Dávid Ist ván és Sandu Mircea  képviselte. 
Azóta rend szeres a két város kapcsolata, 
iskolai, kul turális és gazdasági szinten is.

Az egykori barcasági falvakban szer-
ve zett gazdakör működött. A bácsfalusi 
gaz dakört 1948. június 6-án szüntette meg 
a hatalom. 1990-ben Csíkszeredában meg-
a lakult a Kisgazdák Pártja, ahová Erőss 
Jó zsefen és Simon Andráson kívül több 
hét falusi is beiratkozott. Simon Andás 
meg ta lálta apjának, a bácsfalusi gazdakör 
el nö kének az 1931. február 22-ikei jegy-
ző köny vét, és ennek a segítségével, és 
Erőss Jó zsef önzetlen munkájával 1990. 
november 26-án újra alakul a Gazdakör. 
Erőss József, Simon András, Üszöges 
And rás, Magdó István, Magdó János, Bar-
csa Márton, Török Sándor, Szász András 
és Jánossy Zsigmond előadásokat tartanak 
a Barcaság falvaiban. Apácán, Pür ke re cen, 
Zajzonban, Prázsmáron, Bar ca új fa lu ban 
tanfolyamokat szerveznek. Az ezüst-
ka lászos és aranykalászos tanfolyamok 
vég zői már elismert oklevelet is kapnak.

Erőss József a négyfalusi földosztó bi-
zott ság tagja volt 1990-től.

Erőss József kezdeményezte a mil le ni-
u mi zászlót Négyfalu részére. Itt is a kis-
új szállási unokatestvére Nagy István se gí-
tette, majd Gajdó Zoltán aki a csíksomlyói 
bú csún Négyfalu zászlókérő levelét átadta 
Dá vid Ibolyának, az akkori kormány igaz-
ság miniszterének, aki végül is meghozta a 
mil lenniumi zászlót Négyfalunak. Barkó 
Etel ka lett a kiválasztott zászlóanya. A 
mil lenniumi zászló mai ünnepségünknek 
is szer ves kelléke.

Erőss József 1992-ben megalapította 
a Hét forrás Mezőgazdasági Társaságot, 
a mely így 152 hektáron gazdálkodhatott.

Erőss József kezdeményezte egy em-
lék mű létrehozását, tisztelegve ezzel a két 
világháborúban elesettek emlékének. Az 
emlékmű köveit személyesen a do má nyoz-
ta, hisz ezek a kövek a kézdiszászfalusi 
ő seinek az emlékét hordozzák. Az emlék-
mű tervezetét unokatestvére Fo ga ra si Zsolt 
készítette el, és Magdó János vál lalkozó vi-
telezte ki. 2006. december 3-án avatták fel 
az Emlékművet, és re méljük, hogy az idők 
végzetéig állni fog a türkösi e vangélikus 
templom bejáratánál, hirdetve azt, hogy a 
csángóság a haláltól sem fél ha a szabadsá-
gát és szülőföldjét kell vé del meznie.

Erőss Józsefnek fáj a csángó ifjúság kö-
zöm bössége, és főként az identitászavara. 
A beolvadás iszonyatában a moldovai 
csán gók helyzete a jövőképünk első ak-
kord ja. Ezért néha Erőss József szomorú 
pil lanataiban azt is mondja, hogy az Em-
lék mű egy palackposta, hogy évtizedek 
múl va az ideutazó turisták még olvassanak 
ma gyar neveket is. De Erőss József azt is 
tud ja, hogy a történelmi idő előbb-utóbb 
szá munkra is felderül. Ezért hozta ősei 
kö vét Csángóföldre, mint Gabriel Garcia 
Mar quez indiánjai az ősi csontokat.

Tisztelt tanító bácsi, életműve ér té ke-
lé se ként fogadja Csángóföld elismerését 
a Zaj zoni Rab István díjat. Isten éltesse!

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kis kapu félfáin széles szá ron lévő tu-

li pán, li liom, nefelejcs virág szokott len ni, 
vagy é letfamotívum, indás ábrák. A kapu-
félfákról nem szo kott hi á nyoz ni a napko-
rong, a for gó rózsa, rozetta sem. Gyakoriak a 
ke reszt mo  tí vu mok, a háromszög a lakzatba 
ren de zett faragott bojtok és egyéb mértani 
áb rák. Ugyancsak a kapufélfákra faragták 
fel a készítés évszámát – ezres és szá zas a 
bal, tízes és egyes helyértékű szám a jobb 
ka pufélfán – és / vagy a gaz da monogramját.

A patkóív vagy túlkörív köré domború 
kö télfonal-szegélyt faragtak, a mely alul 
fel kun  ko ro dott. A kunkor alá párhuzamos 
cikk-cakk vonal ke rült. Az ívet geometrikus 
re cedísz vette körül. A kettős ereszen ga-
lamb dúc-u tánzat található, amelynek so ha-
sem volt galamdúc funk ci onalitása. A ka pu 
felső részén a felkelő napot ábrázoló ős régi 
motívum, alul pe dig ge o met ri kus dísz volt 
található sok pont tal. Az érdekes törésű fe-
dél alatt dí sze sen faragott pázsia-desz ka, a 
szemöldökfa alatt kettős csipkedíszítés volt.

A kiskapu berakása leginkább a magyar-
par ketta el ne ve zé sű stílust követte, de 
meg ta  lál ható volt az egyszerűbb, vízszintes 
tar tó deszkákra szegezett függőleges re-
dőny sze rű be ra kás is.

A tető csúcsait kopjákra emlékeztető 
négy szögletű, hasábos vagy guzsalyszerű 
hen geres faragott oszlopocskák díszítették. 
A cinterem-kapuknál ezt kereszt váltotta fel.

A kiskapu dísze volt a szintén fából fa ra-
gott dí szes ko pog ta tó is, mely legtöbbször 
kí gyó vagy sár kányszerű alakot mintázott. 
A kapu teljes e gé szé ben fa csa pokkal volt 
össze illesztve, a tető zsën dëj jel (zsindely-
lyel), rit kábban szalmával volt be fed ve.

2. A második generáció a XX. századra 
volt jel lemző. A kapuk díszítésükben sok-
kal egy  sze rűb bé váltak, a faragás, festett 
díszek tel jesen le ke rül tek. Megmaradtak 
a desz ka vágással elő állítható cikk-cakkos 
mo tí vu mok, és a kaput többnyire fá radt 
olajjal vagy lenolajjal má zol ták be, többé 
nem fes tet ték, lakkozták. Ennek a gene-
rációnak a má sik jel legzetessége az volt, 
hogy az össze il lesztés már va salással, csa-
varokkal, ko vá csoltvas anyákkal tör tént és 
nem fa csa pok kal. Hasonlóan a kopogtató 
is i gen dí szes, szintén kígyót vagy sárkányt 
for máló min  tá za tú, de már kovácsoltvasból 
készült lett. Díszes volt a kapuzár, kilincs 
és a sar kak is. A vasalást a helyi kovácsok 
végezték.

Ilyen kapukat utoljára 1965 körül ké szí-
tet tek, töb bek között Pap Károly, Pap Já nos, 
Aliz Már ton, Ilkó István, Veres András, 
Lő rinc András, Csíri János asz ta los mes te-
rek. A kapukon sem milyen mesterjegy nem 
ta lálható. Ezeket a ka pu kat vették át a mo ká-
nyok (hétfalusi ro má nok) is, akiknek szin tén 

a csángó mesterek készítették ka puikat.
A kapuk mindig a megrendelő házánál 

ké szültek. Az ács mes ter vagy asz ta los mes-
ter ma gá val vitte a szerszámait: dop pel-
ho ber, ëjsz ká bo, furdancs, furu, rop pang, 
simcgyalu, srap cing, stig, vagy a kü lönféle 
fűrészeket: lyukfűrész, sváb fű rész; fej-
széket, vésőket.

A szükséges cserefát Bodoláról, később a 
Brassói nagy fű rész gyárakból (például a Ko -
csis-gyár) készen kifűrészelve hoz ták. A kapuk 
magassága 4,40–4,80 méter kö zött mozgott, a 
kis ka pu szélessége körülbelül 2 méter volt, az 
oszlopvastaságok pe dig 26–30 cm.

Először kifaragták a három kapulábat 
és a kiskapura a szem öldökfát. Ezután be-
vés ték, fel erősítették a kö nyök kö té se ket. A 
két ka pufélfa felső részére felhelyezték a 
ge ren dákat, a mely re ráverték a szépen dí szí-
tett (általában befűrészeléssel) virágos ö ve-
ző deszkákat. Ezekre ver ték rá a zsindelyt.

A kapufélfák alját beszurkozták, majd be ál-
lították a földbe vagy betonba, később pe dig a 
be tonba állított sínvasra erősítették csavarokkal.

Az utolsó mozzanat a felállított kapu dí-
szí tése, festése volt.

A nagykapu, szakállszárító és a ke rí tés
A telket körülzáró – általában lé ces vagy 

desz kás – kerítés az ut cai ol dalon dí szí té-
sé ben, fa ra gá sza ti stí lusában teljesen össz-
hang  ban állt a kapuval.

A nagykapu teljesen külön nyílt, füg get-
le nül a kiskaputól. Zár szer kezete nagyon 
egy  szerű volt és min dig kétfele nyílt. A 
zár szer  kezet egy szerűsége azzal ma gya-
ráz ha tó, hogy a hét falusiak földművelés-
sel, fu va rozással foglalkoztak, gyakran 
használták az igen nagy sze ke re ket, az 
egyszerű zár szer  ke zet tel pedig sötétben is, 
vagy rosszi dőben is gyorsan nyitni, csukni 
tud ták a nagykaput.

A nagykapu hevederei szintén cserefából 
ké szültek, ezekre szegezték függőlegesen 
a si ma deszkákat, majd a filungot. Felül a 
si ma deszkákat hullámosan fűrészelve dí-
szí tették. A nagy kapu felső része általában 
há romszöget mintázott.

A kapuk mellé általában sza káll szá rí tó-
kat állítottak. Sza káll szárítónak nevezzük 
a kapu mellé fel ál lított fedett, ülőhellyel 
fel sze relt, ideiglenes tar tóz ko dás ra szolgáló 
é pít ményt. A sza káll szá rítókban eredetileg 
a kapu őrsége tartózkodott. A temp lo mok 
sza  kállszárítóiban a temp lomba menő vagy 
temp lomból jövő fér fi ak, legények időz tek, 
ott tárgyalták meg ügyes-ba jos dolgaikat, 
kö  zösségük általános érdekű kérdéseit s 
cse  rélték ki ér te sü lé se i ket. A sza káll szá rí-
tók egyszerű gerendavázas ács szer ke ze tek, 
ol da laik nyi tottak vol tak, leg fel jebb egyik 
fe lől tá maszkodtak a ke rítésnek, falnak. 
Zsindellyel vagy szal mával fed ték.

(Folytatjuk.) 
A hétfalusi csángó kapuk díszítőele-

mei.
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• Hochbauer Gyula

Kapuk (1366 és  2008? közöt t )
• Vass Rozália

Udvarhelyszéki székelykapuk feliratai
 1. „Békesség a bemenőre, áldás a ki lé-

pő  re!” – Csehédfalva vagy Tordátfalva; 
2. „Békesség a bejövőnek, üdv a ki me nő-
nek!” – Pálpataka, Farcád, Má ré fal va; 3. 
„Békesség a bejövőnek, egészség a ki me-
nő nek!” – Pálpataka, Farcád, Má réfalva; 
4. „Áldás a bemenőre, béke a kijövőre!” 
– Má réfalva; 5. „Tisz tes sé get kap a bejö-
vő és békességet a ki me nő!” – Pálpataka, 
Far cád, Máréfalva; 6. „Jó vendéglátó e ház 
gaz  dája.” – Pál pa taka, Farcád, Máréfalva; 
7. „Szíves ven déglátó e kapu gazdája, de a 
go  nosz em bört bunkós bottal várja!” – Cse-
héd   fal va vagy Tordátfalva; 8. „Szíves ven-
dég  látó e kapu gazdája, a gonosz embert 
vég  képpen kizárja!” – Fenyéd; 9. „Szí ves 
ven déglátó e kapu gazdája, a hazug s 
ál no kot végképpen kizárja!” – Fenyéd; 
10. „Ké szült ez a kapu Isten se ge del mén, 
az e zer ki lencszázhuszonhat végén. Aki 
állította szí ves vendéglátó, de a hit vány 
embert furkós bot tal váró!” – Cse héd falva 
vagy Tor dát fal va; 11. „Az e gye nes szívűt 
ezen kapu vár ja, a kétes szí vűt végképpen 
kizárja!” – Cse  héd fal va vagy Tordátfalva; 
12. „Házad le het bár hol, hazád csak itt!” 
– Fenyéd; 13. „Ha   jó a szíved, ide bátran 
jöhetsz, ha rossz, tá gas az út, fel s alá 
elmehetsz!” – Fe nyéd; 14. „Ha jössz hoz-
zánk, hozz sze rencsét, ak kor lesz köztünk 
bé kes ség.” – Szé kely ud var hely; 15. „Ha 
be jössz, s jó a szándékod, ak kor nem lesz 
ha rag.” – Szé kely ud var hely; 16. „Vándor, 
ha elfáradsz az élet útján, bi   za lommal 
térj be e kapu alatt, ha jó a szán dé  kod, itt 
szeretet fogad!” – Fenyéd; 17. „Csak tiszta 
szándékká! lépd át e kaput!” – Székelyud-
varhely; 18. „Vándor, ha el fá radsz az élet 
útján, bizalommal térj be e ka pu alatt, mert 
e kapu gazdája szeretettel fo gad, hisz házad 
lehet bárhol, de hazád csak itt!” – Zetelaka; 
19. „Üdv neked, ki e haj lékba lépsz, béke 
veled, míg körünkben élsz s áldás reád, ha 
utadra térsz!” – Fe nyéd; 20. „Isten hozott, 
ha méssz, Isten le gyen veled!” – Fenyéd; 
21. „Ha jöttél, Isten ho zott, ha méssz, Isten 
veled!” – Má ré fal va; 22. „E kapu gazdája 
szívesen befogad, ha jó a szándékod.” 
– Pálpataka, Farcád, Má réfalva; 23. „E 
kapun ha bejössz, jó szív vel találkozol.” – 
Zetelaka; 24. „A jó em be reket szeretettel 
fogadják az ittlakók.” – Ze telaka; 25. „Térj 
be hozzánk vándor, ha erre visz utad, ha jó 
a szándékod, itt szeretet fo gad!” – Máréfal-
va; 26. „Ha erre visz u tad, bizalommal 
térj be, itt szeretetet kapsz.” – Zetelaka, 
Fenyéd; 27. „Térj be hoz zám vándor, ha 
igaz ügyben jársz!” – Cse hédfalva vagy 
Tordátfalva; 28. „Térj be vándor, ha igaz 
úton jársz, e kapun belül sze  retetet találsz.” 
– Zetelaka; 29. „Ván dor, ha elfáradtál az 
élet útjában, a kiskapun jöjj be hamar!” – 
Korond; 30. „Vándor, a kis kapu nem akar 

Az öreg mondta, öregnagyapám, még 
mi előtt a zenélő barlangocskához kivonult 
vol na, ha igazi lovagot akarok látni, Föld-
vár ra menjek, s ott, Marienburgban  azt 
ke ressem, azt az egyet a falakon belül, aki a 
mi nyelvünket is beszéli. Ő ezután Is ten hez 
közelebb ment, ahol nem is zavarta sen ki, 
pedig a falvak s a város is tudtak róla.

(Ő azt mondta volt a gyereknek, hogy 
i dejében induljon, még mielőtt a felnőttkor 
kü szöbére érne, mert időbe telik, ameddig 
cél ba ér. S mutatta is az irányt, a mezők 
je leit sorolva ahányszor – szerinte – a 
meg jegy zéshez elegendő.)

Eleinte majdnem tiltakoztam, hisz nem 
is mertem magamban ilyen kíváncsiságot, 
de nem akartam kudarcba fullasztani igye-
ke zetét, mert szerettem, s eddig minden 
ér de kesen sikerült, amibe belekezdett.

Egy idő után megfogant bennem s erő-
söd ni kezdett a kíváncsiság.

Estére már a Hermány melletti Hi deg-
kút nál voltam. Az öreg sas fészkétől nem 
messze kucorodtam le egy vénebb fa tö-
vé be. Azt álmodtam, amit öregnagyapám 
a toronyról mesélt.

A Barcaság legmagasabb tornyának ha-
rang ja nyugovóra kondít. A torony harma-
dik szint jén kívülről körbefutó őrpalánkon 
ki mért lépésekkel vigyáz az őr. A fentről 
könnyen áttekinthető egyenes utcákon 
tró nol a csönd.

– Ha a falu bent a várban, akkor nem a 
leg jobbkor járok errefelé.

A sas ébresztett. teketóriázás nélkül in dul-
tam, hogy estére a Burg közelébe ke rül jek. 
Az ingoványokat kikerültem, noha így las-
sabban fogyott az út, s csak ott tar tot tam attól, 
hogy lefülelnek, ahol a mező a lá posig ért s 
nem rejtett a liget. Mihelyt o lyan közel értem, 

ahol –számításaim szerint – a várból még 
nem vehetnek észre, ke res tem egy olyan 
helyet, ahonnan a leg töb bet megfigyelhetek.

Érdekelt, amit látni engedtek a falak.
Ilyen távolságban csak együtt lehet lé-

leg zeni a várral. Persze, hogy vele alszol 
el s vele ébredsz. Délfelé rájöttem, hogy 
ki vá lasztott helyemen célt nem érhetek. 
Va la hogyan közelebb kell kerülnöm ahhoz, 
ami bent van, hogy összehasonlíthassam 
egy más sal a lovagokat, különben miként 
vá lasz tom ki közülük, akiért jöttem.

Ekkor durván lefogtak hátulról, hogy 
muk kanni se tudjak. Rövidesen meg ér tet-
tem, hogy mások is lesik a várat, s hogy e zek 
valami harmadik fajzatból valók, mivel nem 
értettem őket, s a bentiektől arcuk sze rint 
is és  kívül-belül mindenestől, mint nap az 
éjtől különböztek. Nem tudtam, mit a kar-
nak tőlem, s némajátékommal csak annyit 
kötöttem az orrukra, hogy a várba a karok 
menni, ami engem mustrálgatva rop pant 
mulatságosnak tűnt számukra.  

Gondolom, csak amiatt nem engedtek el, 
hogy a várba bekerülve ne árulhassam el őket.

Minden igyekezetemet arra fordítot-
tam, hogy megszökhessek, s nemsokára 
sikerült is.

Aztán – elnézést, amiért most ilyen rö-
vid re fogom, de közben nagyon eltelt az 
i dő –, a földváriak segítségével bejutottam 
a várba, öregnagyapámtól tanult módszerrel 
ki választottam a lovagok közül azt, aki a 
nyel vünket beszéli s elébe álltam, beszélni 
kezd tem. Szóbaállt velem, mert ő meg a ki-
rályával akart életében egyszer be szél get ni, 
amire gondosan őrzött szavai vannak.

Hogy mi miről beszélgettünk, azt nem 
á rul hatom el, mert a lovagnak tett fo ga dal-
mam  még rövid ideig köt.

kizárni, csak azt mutatja, hol kell bejárni.” 
– Korond; 31. „Ki e kapu a latt ki s bejár, 
arra áldás s béke vár!” – Má réfalva; 32. 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne!” – Má réfalva; 33. 
„Ha Isten velünk, kicsoda le het ellenünk?” 
– Székelyudvarhely; 34. „Szíves áldásomat 
adom e házra!” – Cse héd falva vagy Tordát-
falva; 35. „Isten ál dá sát adja mindenkinek, 
aki e kapun belép.” – Csehédfalva vagy 
Tordátfalva; 36. „Ő se idnek szent hitéhez, 
nemzetednek gyö ke réhez, testvér, ne 
légy hűtlen soha!” – Má réfalva; 37. „Ha 
üldöz a sorsod, ha meg csalt a rossz barát, 
térj be hozzánk, itt nyug hely re találsz!” – 
Máréfalva; 38. „Áldjon vagy verjen sors 
keze, itt élned, halnod kell!” – Máréfalva; 
39. „Ha itt jársz a Kü kül lő mentén, a Har-
gita alatt, e ház igaz, jó szív vel fogad, hajó 
szándékkal nyitasz be e ka pu alatt” – Zetel-
aka; 40. „Magyar erő, a karat, hittel diadalt 
arat” – Zetelaka; 41. „A székelykaput 
építette e ház gazdája, hogy betérhess alá-
ja.” – Zetelaka, Fenyéd; 42. „E kapu Isten 
segedelmével és a jó ba rá tok segítségével 
készült” – Korond; 43. „E székelykapu 
Isten segedelméből és lo pott cserefából 
készült.” – Korond; 44. „Ke rítések háta, 
tolvajok járása, becsületes em ber a kaput 
használja.” – Tarcsafafva; 45. „Fehér 
Nyíké három malma, falunk ne vét arról 
kapta.” – Malomfalva; 46. „Ha kél az ég 
szép hajnala kezemben az eke szar va.” – 
Malomfalva; 47. „Aki alattam be s kijár, 
arra áldás, szerencse jár.” – O rosz hegy; 
48. „Kapun belül boldogság, ka pun kívül 
hazugság.” – Oroszhegy; 49. „Is ten áldása 
legyen mindazon, ki békésen ki s belép e 
kapun.” – Székelypálfalva; 50. „Is ten a 
fő gondviselőm!” – Szé kely pál fal va; 51. 
„Béke szálljon a ház gazdájára, po kol tüze 
szálljon a ház gazdájának rossz a karójára!”
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