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Kósa László  
 

A székelykapu 
 
A kapu sokat elmondhat a házigazdáról: tanúsíthatja rendszere-

tetét vagy árulkodhat hanyagságáról. Természetes, hogy a sokemele-
tes városi házak lakói is ügyelnek, hogy lakásuk ajtaja tiszta, rendes 
legyen. A kertes családi házak rácsos vaskapui – olykor hivalkodó dí-
szítéssel és festéssel – ugyancsak azt szolgálják, hogy a belépőnek az 
első percben jó benyomása legyen a háziakról. 

A régi korok embere, akit szorosabban kötöttek társadalmának 
hagyományai és szokásai, még inkább adott arra, hogy háztája csinos 
és gondozott legyen, többek közt erős, szép kaput állítson a ház elé. 
A magyar népi építészet a legszebb és legmívesebb kapukat a 
Székelyföldön alkotta. 

A kapufaragáshoz nem kellett sok szerszám. Többnyire 
egyszerű favágó fejszéket és baltákat használtak hozzá. Általában 
még az erdőben, lombosan kiszemelték a kapunak való fákat; ügyel-
tek, hogy szép sudár, bog nélküli szálakat találjanank. A mester kép-
zeletében már ekkor maga előtt látta a később megszülető kaput. 
Tudta, hogy magassága, szélessége, oszlopainak vastagsága hogyan 
aránylik majd egymáshoz. A teljesen kész székelykapunak három 
oszlopa, zabéja van. Ezek, valamint a fölső zárógerenda: a kontyfa 
fogják össze a galambdúcos, felül csúcsosan zárodó, tető alatt köté-
sekkel erősen rögzített kis- és nagykaput. Jóllehet alakjuk meg-
egyezik, mégsincs két egyforma székelykapu. Díszítésük adja nekik 
az egyéni vonásokat. A szebb kapukon minden arra alkalmas 
felületet: a kötéseket, a kontyfát, de különösen a kiskapu fölötti 
négyszög alakú táblát, a koronát, és a keretet dúsan kifaragják. 
Oszlopformák, kelyhek, égitestek, madarak is fölfedezhetők a díszít-
mények között, de leginkább növényi díszek, amelyek alkalmasak 
arra, hogy a kaput élő virágfüzérhez hasonlóan körülfogják. Piros, 
zöld, fehér és kék festést alkalmaztak, és nem hiányozhatott a fölirat 
sem, amely az építés idejét és az építő nevét örökítette meg.  

Nem csoda, hogy a pompás kiállítású, szembetűnő kapuk meg-
ragadták a Székelyföldön járók figyelmét, és rajtuk keresztül messze 
földön a legjelesebb példái lettek a székelyek faragókedvének és 
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tehetségének. A tudományos kutatást pedig már majdnem egy 
évszázada foglalkoztatja eredetük kérdése. Díszítménykincsük őseit 
a távoli keleten, az indiai és kínai kőbe faragott művészetben vélték 
fölfedezni. Ennek ellenhatásaként született az a föltevés, amely az 
erdélyi kerített templomok kerítéskapuiban látta a székelykapu 
elődjét. Egy-egy tanulmány a gyepűkapuk, illetőleg a határőrvidékek 
kapuállító szokása irányában tájékozódott. Közben kiderült, hogy a 
székelykapukhoz hasonló nagykapuk párhuzamos példái az egész 
Kárpát-medencében különböző nemzetiségeknél megvoltak vagy 
megvannak. Sőt a Balkánon, más irányban pedig Cseh- és Németor-
szágon át egészen Hollandiáig ismertek ilyenfajta kapukat. A kutatás 
végül arra az eredményre jutott, hogy a székelykapu ősét a közép-
kori erősített kastélyok, végvárak, általában jelentősebb épületek elé 
védelmi vagy csupán figyelemfölkeltő célból állított nagykapukban 
kell keresni. 

Végül is hogyan lett „székellyé” az egykor nagy területen elter-
jedt építmény? Valószínűleg úgy, hogy az általános kapuállító szokás 
egy-egy vidéken, így a Székelyföldön is élő hagyomány maradt. A 
székelyek fejlett ácsmesterségbeli tudása és díszítőkedve magas fokra 
fejlesztette és helyileg jellegzetessé tette készítését. Így a székelykapu 
jó példája annak, hogy a magyar népművészet milyen távoli európai 
összefüggéseket rejt magában. De azt is tanúsítja, hogy a helyi 
társadalmi-történeti fejlődésnek mennyire erős a teremtő-formáló 
ereje, s milyen sajátos jellegeket fejleszthet ki.     

 
 
 


