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sejtes székely ház néhány emléke. 
Ezek eredetileg csupán annyiban kü-
lönböztek a szó szoros értelmében 
vett egyhelyiséges házaktól, hogy az 
egyetlen szobából álló ház alatt félig a 
földbe mélyített pincével rendelkez-
tek. Egyébként mindenben az egy-
osztatú lakóházak építészeti jellemvo-
násait mutatták, azoknak funkciona-
litását biztosították. Annak ellenére, 
hogy mai állapotában mindenik áté-
pített formában található, a későbbi 
átalakítások szemléletesen bizonyít-
ják, hogy a pitvarok – azaz a késbbi 
konyhák – csak utólagos toldásként 
épültek hozzá az öreg házhoz. Ezek-
nek a homoródkeményfalvi egysejtes, 
alápincézett kőházaknak az építését 
feltételesen a XVIII. század második 
felére, a XIX. század első felére te-
hetjük. Közülük a legrégebbi, amely-
nél ráadásul biztos keltezéssel is 
rendelkezünk, 1778-ból való. A rá 
vonatkozó adatok alapján építéstör-
ténete is jól nyomon követhető.

Az 1769 és 1773 között készült 
első osztrák katonai térképen a paplak 
és a gazdasági épületek mellett 34 
lakóházat számolhatunk össze. A tér-
kép bizonyos korlátainak, pontatlan-
ságainak ellenére meglepve tapasztal-
juk, hogy az ebben a tanulmányban 
bemutatott hat – eredetileg egy helyi-
séggel épült – ház mindegyike bea-
zonosítható. Elképzelhető, hogy an-
nak idején több hasonló beosztású ház 
is létezett a faluban, azonban ezeket a 
későbbiekben gyökeresen átépítették.

Az Udvarhely köri unitárius eklé-
zsiák 1715. évi összeírása a homoród-
keményfalvi papnak és a mesternek 
járó gabonamennyiséget családon-
ként rója ki, „…ha szintén egy házban 
több házasok laknak is”. E sorokból is 
jól érzékelhető, hogy az akkori öreg 
lakóépület egyetlen fűthető helyisége, 
a ház egyszerre több generációnak is 
otthont adott. Utódnemzés és halál, 
születés és betegség, öröm és bánat 
mind meg kellett férjen egyetlen oltal-
mazó zsúpfedél alatt. Intimitást és 
elkülönülést biztosító válaszfalak 
nélkül.

Gyöngyössy János

Az Örökségünk 2001. évi első szá-
mában Kajcsa Jakab (1892–1970) ka-
pufaragó néhány munkáját mutattuk 
be. Nyárádköszvényes másik nagy fa-
ragómestere Nagy László volt (1901– 
1984). Először bevésett, karcolt, csak 
egyszerű mintákkal díszített kapukat 
készített (búzakalász, nap, virágmotí-
vumok). Majd egy egyéni, a naiv mű-
vészekre jellemző stílust alakított ki: 
Kajcsa Jakabhoz hasonlóan a karcolás 
helyett a mély bevéséssel igen mar-
kánsan kidomborította az ábrázoláso-
kat. A díszítendő felületeket általában 
vízszintes bevágásokkal vagy motívu-
mokkal mezőkre osztotta, majd ezek-
be életjeleneteket, embereket, állato-
kat, foglalkozásokat vésett. Alakjai, 
jelenetei életszerűek, mozgás, tevé-
kenység közben ábrázolja az embere-
ket. Ő is megtartotta a búzakalász, 
virág- és szőlőmotívumokat.

Sok faragott gyalogkapuja mellett 
három nagyobb méretű alkotása is-
mert: Szovátán a vasúti híd alatti ka-
pu, Nyárádköszvényesen a kultúrott-
hon oszlopait díszítő faragványai, to-
vábbá a helybeli katolikus templom 
paplak felőli kapuja. Ez utóbbit 1983-
ban faragta. A szemöldökgerenda bal 
oldalán a JÖJJETEK IMÁDJUK AZ 
URAT, a jobb oldalán a MÁRIA JÓ 
ÉDESANYÁNK felirat áll, középen 
pedig az IHS monogram. A kapulábak 

külső és belső széleit egy rózsafüzér 
díszíti: pontosan annyi szem számlál-
ható meg, ahány szemből áll a rózsa-
füzér, a szemekbe a mester belevéste 
annak az imának a kezdőbetűjét is, 
amelyet annál a szemnél imádkozni 
kell (M = Miatyánk..., U = Üdvöz-
légy, Mária ...).

A jobb oldali kapuszár díszítése: 
búza/virágbimbó mező fölött hold, 
alatta a Mária szívét átjáró hét tőr, 
majd a MÁRIA monogram két csillag 
és két virágbimbó között. Ez alatt az 
ISTENEM felirat, majd ostya kehely-
lyel, szőlőfürtök között.

A bal oldali kapuszáron fentről 
lefele a következők kaptak helyet: fe-
nyőfák között nap, majd négy bibliai 
személyiség nevének kezdőbetűit 
(négy J betű) tartalmazó kazetta. (Saj-
nos nem ismert, mely bibliai szerep-
lőkre utal. Az Ószövetségből lehetnek 
próféták: Jónás, Jeremiás, illetve Jó-
zsué és Jób. Az Újszövetségből János 
és Jakab apostolok.) Továbbá Krisz-
tus szívét láthatjuk, az azt átszúró 
lándzsát és a kicsorduló vért, amelyet 
felfog egy kehely. Alatta JÉZUSOM 
felirat, majd ostya és kehely.

Nagy László a nyárádköszvényesi 
kultúrotthon két külső oszlopát is dí-
szítette, két deszkára faragva rá az ál-
tala hallott és megélt változásokat. A 
bal oldali oszlop XIX. SZÁZAD fel-
irattal életképeket: vadászatot, fonót, 
aratást sarlóval, cséplést cséphadaró-
val, favágást ábrázol. A jobb oldali 
oszlopon XX. SZÁZAD ELEJE feli-
rattal a végbement hatalmas változá-
sokat láttatja: a ló vontatta cséplőgé-
pet felváltja a „tüzes” (gőznyomású) 
cséplőgép, megépítik a Nyárád menti 
kisvasutat, megjelenik a kerékpár. A 
nyárádköszvényesi borfogyasztásra 
két mulató ember nótája emlékeztet: 
JÓ BOR, JÓ EGÉSZSÉG.

Nagy László tehetségére jellemző, 
hogy Bandi Dezső ismert néprajzku-
tató tőle rendelt faragott bútorokat. 
Tudomásunk van arról, hogy idős ko-
rában egy önéletrajzot készített, 
amely sajnos elveszett.

László Árpád
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A nyárádköszvényesi katolikus 
templom paplak felőli kapuja
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