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Egyszer volt, hol nem volt, talán igaz sem 
volt. A magyarországi utazó elhatározta, 
hogy nem nyugat felé veszi útját, hanem 
keleti irányba indul, és alig kell többet men
nie, mint München, máris Gyimesben van. 
Érdemes nekivágni ennek a közel 750 kilo
méteres útnak, megéri. Elhagyjuk a nagy 
magyar Alföldet, átlépjük a lazává szelídült 
határt, megmásszuk a Királyhágót, végig
utazzuk a SebesKörös völgyét, megpihe
nünk a kincses Kolozsváron, majd a Maros 
folyása jelzi ki utunkat. Egy dimbesdom
bos fennsíkon haladunk, mígnem újra egy 
nagy hegy, a Hargita állja az utunkat. Ezt 
megmászva elénk tárul a gyönyörű Csíki
medence, fővárosával, Csíkszeredával.

A várost a csíksomlyói búcsújáró temp
lom két tornya koronázza. Mindez egy 
pompás zöld keretben, ami nem más, mint 
a Kárpátok. Most már csak ezt a nagy hegyet 
kell megmásznunk, hogy elérjünk a csán
gók mesebeli földjére. A hegy tetejéről a 
vizek itt már nem Magyarország felé folynak, 
hanem „bé Romániába”. Abból a kis forrás
ból, melybe belemerítjük poharunkat, lesz 
a Tatros, hogy pajkos kanyarulataival kijelöl
je a Gyimes völgyét. Mire ez a patak Gyi
mespalánkára ér, nagy folyó lesz belőle. 
Meg is növekedhet, mert jobbrólbalról 
temérdek kis patakocska táplálja. Re pülőről 
lenne ezt igazán szép élvezni, cso dálatos 
organikus élmény. Mint az em ber tenyerén, 
vagy a falevélen az erek, meg biológia isko
láskönyveink első lapjain a kétszikű növé
nyek gyökerei. (Talán valami ilyesmiből 
indul az organikus építészet?)

A főpatak, a Tatros mentén alakult ki a 
három nagy helység: Gyimesfelsőlok Gyi
mesközéplok, Gyimesbükk. De honnan is 
van ez a „gyimes” szó? Hát a gímszarvasból. 
A lok eredete pedig nem a latin locus vagy 
a román localitate, hanem egy ószláv szó
ban keresendő, mely hegyi, patak menti 
rétet jelent. A beömlő rengeteg patakból 
pedig közel harminc egy külön kis falucska, 

…pataka végződéssel.
Megint tankönyv jut az ember eszébe, 

most az építészettörténeti. Ezek a patak 
menti települések. Középen kanyarog a víz, 

mellette a kocsiút, jobbrabalra házak, ve
teményesek, gyümölcsösök, majd a legelő 
és a kaszáló, hogy mindezt a fenyőerdő 
csipkebordűrje koronázza. Tökéletes egy
ség, gyönyörű látvány. A kis patakok nevei
ket formákról, eseményekről, természeti 
jelenségekről (Görbe, Sötét, Bornyúvész, 
Hidegség), és a betelepülő családokról 
(Gáborok, Antalok, Bartosok, Szőcsök) kap
ták. Lapozzuk fel most egy kicsit a történe
lemkönyvet! Ha ezen az imént felrajzolt 
úton haladunk, körülbelül ugyanazt az utat 
járjuk, mint eleink, az elvándorolt székelyek, 
akik valami elől menekülve (katonaság, 
porkoláb, szerelmi bánat), vagy az elfogyott 
termőföld helyett újat keresve, vagy tán a 
szabadabb világ után vágyva, elcsámbo
rogtak, elcsángáltak. A csángó kifejezés 
születésének ez a legkézenfekvőbb magya
rázata, de vannak fineszes néprajzkutatók, 
akik szerint a csengetés, csingatás, csánga
tás szóból származik. Ennek is lehet igazság
alapja. Határőrvidéken vagyunk. Ha jött a 
tatár, a török, a besenyő, vészjeleket a dom
 bokon rakott tüzekkel vagy harangocs kák
kal, az úgynevezett lármafákkal adtak. Ta
láltunk is egyet Gyimesbükk határ felé eső 
végében. Megérkezett hát a székely. Vize 
volt, mert az van bőven, fája is szerteszét. 
XVII−XVIII. századot írunk. Nem elég az er
dőben levő vad, szükséges a termőföld is. 
Ki kell vágni a patakig lehúzódó erdő alját, 
s a fából házat kell építeni. A maradék jó 
lesz a tűzre, mert a telek korán jönnek, soká
ra mennek, és nagyon hidegek tudnak 
lenni. Feljebb is kell vágni még egy jókorát, 
hogy legyen hely a pityókaföld nek (krump
li), meg a legelőnek és a kaszálónak. A rétek 
egykori erdő volta ajándékoz meg azzal a 
csodával, amit a dimbesdombos, örökké 
szelíden hullámzó, füvesvirágos felületek 
látványa nyújt. Valamennyi dombocskából 
fenyőfa nőtt ki egykor.

A mese fontos részéhez érkeztünk. A 
XX–XXI. század fordulójának két vándora, 
Zakariás Attila, sepsiszentgyörgyi építész és 
jómagam, szintén erre „csángáltunk”, addig
addig, míg teljesen beleszerettünk ebbe a 
mesevilágba. 1993 és 1996 között a Magyar 

Tudományos Akadémiától megbízást kap
tunk a gyimesi népi építészet még fellelhe
tő emlékeinek kutatására. Innen a mesét 
már az építész pennájával folytatjuk.

Tehát a csángó kivágta az erdőt, szögle
tesre faragta a fát (bárddal, nem fűrésszel), 
és szépen egyiket a másikra rakosgatva, a 
sarkokon ügyesen összeróva elkészítette a 
falakat. Mindezt a patakból kihalászott kö
vekből készített alapra helyezte. A padozat 
és a födém szintén bárdolt gerenda, deszka
borítással (padolással). A vékonyabb fákból 
kijön a fedélszék (itt szarvazat), erre jön a 
lé cezés, majd a fazsindely. A zsindelyt pat
tintják (hasítják), hogy a szál mentén váljék 
el, a szerkezete ne sérüljön, ne szívja, hanem 
szépen lecsorgassa a vizet. Az ősi házak 
teteje meredek hajlású (60° körüli), erről le
csusszan a hó. Ereszcsatorna nem volt, csak 
a bejárat felett egy kettévágott, kivájt fa, 
ágból készített tartóval felfüggesztve.

Egykor a füst szabadon áramlott a hiuba 
(padlás). A falazott kémény elterjedése után 
sem építettek földszintről indított kémény
pillért. Drága volt a tégla, fája meg volt 
bőven mindenkinek. Ezért aztán a padlá
son átvetettek két fagerendát, és innen 
in dították a kéményt. A füst egy vascsövön, 
függőlegesen törte át a mennyezeti desz
kázatot, némi bádoglemez távolságtartó
val, és ott fent már egy könyökkel, hagyo
mányos módon bújt be a kéménybe.

Leggyakoribb tüzelőberendezés az „érc
kályha”, valójában egy csikótűzhely, melyet 
kezdetben Szentkeresztbányán, majd Csík
szeredában gyártottak. Cserépkályha vagy 
kemence a házban nem volt. Ez utóbbiban 
csak kenyeret sütöttek, és legtöbbször kü
lönálló kis építmény volt az udvarban, eset
leg egy sütőházba rakták fel.

Kezdetben a lakóházak kívül vakolatlanok 
voltak, csak belül vakoltak, a boronákra 
szegezett vékony lécrácsra felhordva. Dí
szítés kevés volt, időnként az ablakok körül 
egyszerű, sima, fehérre vagy világoskékre 
meszelt vakolati keret jelent meg. Később 
már kívül is vakoltak, lécrácsra felhordva. 
Gyakran előfordul, hogy a lécek felszege
zése után a bevakolásra már nem futotta. 

MESE A GYIMESEKRŐL
Szűcs Endre
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De addig is szépen kell kinézzen a ház, ezért 
a lécrácsot egyszerű fésűs vagy halszálkás 
mintára szegezték fel, ezzel a lécek hom
lokzati dísszé váltak. A bevakolt faházak 
még egy darabig őrizték a régi for mát. Meg
maradtak a faszerkezetű, faoszlopos, fűré
szelt mintás korlátok.

A gazdasági épületek is boronából ké
szültek. Különösen gyönyörűek a csűrök. 
Festőivé teszi őket a beérett fafelületet szí
nesítő, fehérre meszelt kis vakolati folt. Az 
istállórész falát kívülről is vakolták, nehogy 
az állatok télen megfázzanak. 

Az építési mód a fa fogyásával, illetve drá
gulásával kezdett megváltozni. A falrakás 
fachwerkhez kezdett hasonlítani. Oszlopo

kat állítottak, és közeiket vékonyabb, rö vi
debb fagerendákkal töltötték ki. Most már 
kívülbelül vakolni kellett. Díszítésben a 
há zak hasonlóan polgáriasodnak, majd gics
csesednek, mint ahogy az archaikus nép ze
ne műdallá, majd lakodalmasrockká vál tozik.

Megható viszont, hogy a csűrö ket ma is 
a régi típus szerint készítik. Hasonlatos ez 
a székelykapuk divatjának tovább éléséhez. 
A kutatómunka során örömmel tapasztal
tuk, hogy viszonylag sok régi ház maradt 
meg. Megörökítettünk szép, erede tiben 
megmaradt együtteseket. Két ge ne ráció 
kéttípusú lakóháza, csűr, nyári konyha, sü
tőház, szénatartó, „disznópajta” (disznóól). 
A gyimesi portán nagy a rend. Külön he lye 

van a virágoskertnek, külön kapirgálnak a 
tyúkok, külön vannak a lovak és a tehenek. 
Elhasznált autógumi meg egyéb kidobott 
holmi nemcsak azért nem szennyezi az 
udvart, mert a szegénység miatt nincs autó 
és felesleges holmi, hanem azért sem, mert 
akkor ott fű nem nőne. Az pedig itt a leg
nagyobb kincs. Konzerválódott a fakiter
melő, állattartó, önellátó életmód. Hagyo
mányból is meg szükségből is, mert mun
kahely – csakúgy, mint idehaza – nincs.

A gyimesi rend adja a táj egyéni bájának 
egyik legfontosabb elemét is. Ez a kerítés. 
Mindent elkerítenek. „Kertelnek” – ahogy 
itt mondják. Még véletlenül sem legel ott 
a tehén, ami kaszáló részére fenntartott, és 
nem illik a szomszéd füvébe sem beleka
szálni. Így nemcsak az utcai kerítés, hanem 
a mindenhonnan látható, a hegyre felkú
szó oldalkerítések is építészeti díszítőele
mei a portáknak éppúgy, mint a tájnak.

A jelen írás kereteit szétfeszítené, ha a fő
patak középületeit is taglalnánk. Figyelem
re méltó a gyimesfelsőloki kaszárnya együt
tes, mely a Trianon előtti ország legkeletibb 
katonai bázisa volt. Ugyanígy a vonatok is 
itt, Gyimesbükkön álltak meg utoljára ma
gyar földön. Szerencsére a nagyállomás 
szép, eklektikus épületei még megvannak. 
Nem úgy, mint a félgömb alakú határkövek, 
melyekből már csak mutatóba maradt 
néhány. Elfújta őket az idő, meg az ostoba
ság. A három Tatros menti nagyfalunak 
meg vannak a saját templomai. A legöre
gebb, XVIII.századi, a határ mellett a kot
románci, és a legfiatalabb a gyimesfelsőloki 
sziklára épített Szent Erzsébettemplom, 
mely egybeépült a magyar tannyelvű, ka
tolikus gimnáziummal.

Ebbe a fentebb kötött kis csokorba még 
beleférnek a kis patakok kápolnácskái, me
lyek inkább a népi építészet gyöngyszemei. 
Olyanok, mint a parasztházak, csak tornyuk 
van. Talán még jobban hasonlítanak az 
udvari kenyérsütő kemencékre, melyeknél 
a kémény a torony, a cseréppel fedett tűz
tér pedig a hajó. Ennek a mesének talán 
legkedvesebb szakrális emlékei. Hasonló
kat visznek kicsiben a betlehemesek kará
csonykor. Csak néhányat említsünk meg: 
Szent Antalkápolna Rajkókpatakán, Sarlós 
Boldogasszonykápolna Bándpatakán, Id. 
Jakab apostolkápolna Farkaspallón, Ke
resztelő Szent Jánoskápolna Háromkúton.

Szólnunk kell még a vízimalmokról, vízi
fűrészekről. A sebes vizű patakokon renge
teg gépezet muzsikált. Mára már csak négy, 

Master Architect Endre Szűcs
Dr. Endre Szűcs is a Master Architect honoured with 
Europa Nostra Award and an academician at the Hun
garian Academy of Arts (MMA). He created a school of 
architecture by executing restoration works of farm
houses and press houses in the Balaton Uplands, mak
ing them livable and comfortable while preserving their 
couleur locale. He also authored a book based on his 
comprehensive research on the use of ornamental glass 
in the 19th and 20th century Hungarian architecture. 
Working together with Attila Zakariás, he established 
an open air museum in Gyimesközéplok (Transylvania, 
Romania) consisting of 17 houses. He is performing 
outstanding work in the field of renewing traditional 
architecture as well as documenting and preserving 
folk architecture.

a görbepataki, a hidegségi, a középloki, 
valamint a palánkai dolgozik. Ez utóbbi 

„gáter” (vízifűrész) is egyben.
Munkánk során sajnos azt is észrevettük, 

hogy fogynak a házak. Nem divat a régi ház, 
ugyanúgy, mint pár évtizede nálunk. Le
bontják, szénatartót, disznópajtát építenek 
belőle, vagy lekicsinyítve felviszik a hegyre 
kalyibának, azaz nyári szállásnak.

Gyimesről nem beszélhetünk, ha nem 
említjük meg a kalyibavilágot. Ma is, épp
úgy, mint pár száz éve, Szent György nap
ján felköltöznek a hegyre, a nyári szállásra, 
a „nyáralóba”. Székelyföld más részein ezt 
esztennának hívják, de itt a kalyiba, kaliba 
elnevezés honosodott meg. Valóban, na
gyon szerény faépítmények ezek, kerítéssel 
körülvéve, ahová éjszakára behajtják az 
állatokat. Kutya mindenképpen kell, nem
csak a tereléshez, hanem a medve jelzésé
hez is. A kis házikóban egy ágy, egy asztal, 
pár szék és egy láda az összes berendezés. 
Láttunk olyan szállást, ahol sötétedéskor a 
gyöngytyúkok bekéredzkedtek az ágy alá. 
A gazdaasszony a világ legtermészetesebb 
módján libbentette fel az ágytakarót, hogy 
az állatok elfoglalhassák megszokott he
lyüket. A hegyi szolgálat, mint hajdanán, 
Szent Mihály napjáig tart.

Arról beszéltünk, hogy fogynak a házak. 
Így jött a gondolatunk. Szereztünk egy 
csodálatos telket, és alapítványi formában 
egy falumúzeumot építgetünk immár ti
zennyolc éve. Társult hozzánk Salat Levente 
és felesége, Zakariás Erzsébet Kolozsvárról, 
valamint egy hollandfríz barátunk, Pieter 
de Haan a családjával. Megvásároljuk a régi 
házakat. A boronákat megszámozzuk, az 
épületet szétszedjük, szekérre rakjuk, és a 
területünkön újra felállítjuk. Az alsó ge rendá
kat általában cserélni kell, de amit lehetsé
ges, megmentünk, és újra felhasználjuk. A 
zsindelyezést mindig cserélni kell. Szeren
csére van még néhány szakember, aki ért 
a pattintáshoz. A házakat igyekezünk a 
térségben gyűjtött bútorokkal és haszná
lati tárgyakkal berendezni. Jelenleg tizen
nyolc épület, és egy kápolna áll a területen. 

Távlati céljaink között szerepel, hogy ez 
a hely a csendes kikapcsolódás mellett a 
témával foglalkozó konferenciák, egyete
misták, vándorok oktatási helye, további 
felmérések, kutatások bázisa legyen.

Gyakran elmerengek, hogy ez talán nem 
is igaz. Valójában egy szép mesében élünk, 
jó messzire elcsámborogtunk, és szinte 
vissza sem akarunk menni.
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Szólnunk kell még a vízimalmokról, vízi
fűrészekről. A sebes vizű patakokon renge
teg gépezet muzsikált. Mára már csak négy, 

Master Architect Endre Szűcs
Dr. Endre Szűcs is a Master Architect honoured with 
Europa Nostra Award and an academician at the Hun
garian Academy of Arts (MMA). He created a school of 
architecture by executing restoration works of farm
houses and press houses in the Balaton Uplands, mak
ing them livable and comfortable while preserving their 
couleur locale. He also authored a book based on his 
comprehensive research on the use of ornamental glass 
in the 19th and 20th century Hungarian architecture. 
Working together with Attila Zakariás, he established 
an open air museum in Gyimesközéplok (Transylvania, 
Romania) consisting of 17 houses. He is performing 
outstanding work in the field of renewing traditional 
architecture as well as documenting and preserving 
folk architecture.

a görbepataki, a hidegségi, a középloki, 
valamint a palánkai dolgozik. Ez utóbbi 

„gáter” (vízifűrész) is egyben.
Munkánk során sajnos azt is észrevettük, 

hogy fogynak a házak. Nem divat a régi ház, 
ugyanúgy, mint pár évtizede nálunk. Le
bontják, szénatartót, disznópajtát építenek 
belőle, vagy lekicsinyítve felviszik a hegyre 
kalyibának, azaz nyári szállásnak.

Gyimesről nem beszélhetünk, ha nem 
említjük meg a kalyibavilágot. Ma is, épp
úgy, mint pár száz éve, Szent György nap
ján felköltöznek a hegyre, a nyári szállásra, 
a „nyáralóba”. Székelyföld más részein ezt 
esztennának hívják, de itt a kalyiba, kaliba 
elnevezés honosodott meg. Valóban, na
gyon szerény faépítmények ezek, kerítéssel 
körülvéve, ahová éjszakára behajtják az 
állatokat. Kutya mindenképpen kell, nem
csak a tereléshez, hanem a medve jelzésé
hez is. A kis házikóban egy ágy, egy asztal, 
pár szék és egy láda az összes berendezés. 
Láttunk olyan szállást, ahol sötétedéskor a 
gyöngytyúkok bekéredzkedtek az ágy alá. 
A gazdaasszony a világ legtermészetesebb 
módján libbentette fel az ágytakarót, hogy 
az állatok elfoglalhassák megszokott he
lyüket. A hegyi szolgálat, mint hajdanán, 
Szent Mihály napjáig tart.

Arról beszéltünk, hogy fogynak a házak. 
Így jött a gondolatunk. Szereztünk egy 
csodálatos telket, és alapítványi formában 
egy falumúzeumot építgetünk immár ti
zennyolc éve. Társult hozzánk Salat Levente 
és felesége, Zakariás Erzsébet Kolozsvárról, 
valamint egy hollandfríz barátunk, Pieter 
de Haan a családjával. Megvásároljuk a régi 
házakat. A boronákat megszámozzuk, az 
épületet szétszedjük, szekérre rakjuk, és a 
területünkön újra felállítjuk. Az alsó ge rendá
kat általában cserélni kell, de amit lehetsé
ges, megmentünk, és újra felhasználjuk. A 
zsindelyezést mindig cserélni kell. Szeren
csére van még néhány szakember, aki ért 
a pattintáshoz. A házakat igyekezünk a 
térségben gyűjtött bútorokkal és haszná
lati tárgyakkal berendezni. Jelenleg tizen
nyolc épület, és egy kápolna áll a területen. 

Távlati céljaink között szerepel, hogy ez 
a hely a csendes kikapcsolódás mellett a 
témával foglalkozó konferenciák, egyete
misták, vándorok oktatási helye, további 
felmérések, kutatások bázisa legyen.

Gyakran elmerengek, hogy ez talán nem 
is igaz. Valójában egy szép mesében élünk, 
jó messzire elcsámborogtunk, és szinte 
vissza sem akarunk menni.
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