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SK I Á L L Í T Á

A fából faragott kapuzatoknak is megvan a maguk 
sorsa… A mikházi ferences kolostor székely kapuja 
a szájhagyomány szerint Ioan Căianu, latinul  Jo-
hannes Caioni, magyarul Kájoni János (1629-1687) 
román származású franciskánus barát tervei alapján 
készült az Úr 1673. esztendejében. (Mikháza ma – a 
románul „szerzetesfalva” jelentésű – Călugăreni né-
ven található meg az erdélyi Maros megye térképén.) 
A róla elnevezett Kájoni-kódexről elhíresült későbbi 
rendházfőnök, énekgyűjtő, zeneszerző, orgonista 
és orgonaépítő, nyomdalapító és fordító volt. A ma-
gyar, szász, román és cigány népdalokra, az osztrák, 
német vagy francia melódiákra egyaránt nyitottnak 
bizonyult. 1671-ig tovább folytatta a vallási és világi 
dallamok – elődje által 1634-ben elkezdett – lekottá-
zását és szövegeik rögzítését. A szakértők szerint ez 
a kódex tartalmazza a korabeli Erdély legfontosabb 
zenei gyűjteményét. Csíksomlyó után az erdélyi Fe-
rences Rendtartomány második legnagyobb kon-
ventje a mikházi volt Kájoni vezetésével, melynek 
kolostorát és kápolnáját 1678-ra újjáépíttette. Temp-
lomát kezdettől fogva nagy kegyelet övezte, így ha-
marosan híres búcsújáróhellyé vált. A Felső-Nyá-
rádmenti „Szentföld” központjának mindmáig ez a 
legjelentősebb egyházi helyszíne. 

A nagyméretű, ám rendkívül részletgazdag ka-
pura Szinte Gábor (1855-1914) Székelyföldről elszár-
mazott budapesti rajztanár, néprajzos és fényképész 
az 1900-as kutató útján csodálkozott rá. Mivel szülő-
vidéke legrégebbi és legtökéletesebb ismert székely 
kapujának tartotta, alaposan dokumentálta. Ennek 
nyomán a Néprajzi Múzeum két munkatársa – Belu-
leszkó Sándor és Seemayer Vilibáld – 1911 tavaszán ki-
szállt a helyszínre, hogy tárgyalásokat kezdjen a pa-
tinás népi műemlék megvásárlásáról. Épp az utolsó 
időben került sor a kapu megmentésére, mert 1912 
májusában egy szokatlan erejű vihar a földre dön-
tötte. Már 1913-ban sikerült Budapestre szállítani, 
de kalandos története itt sem ért véget, mivel 1965-
ben két másik székely kapuval együtt leselejtezték. 
Szerencsére néhány darabja még így is az utókorra 
maradt. Egy szemöldökfa, a bal oldali kapuláb, va-
lamint különböző korszakokból származó faszegei 
– utólag helyreállítva, látványos installációban – je-
lenleg is megtekinthetők az intézmény „A székely 
kaputól a törülközőig” című, Szinte Gábor gyűjtése-
iből rendezett, február 28-ig látogatható kiállításán.

A tárlat címét Bata Tímea és Tasnádi Zsuzsanna 
kiállításrendezők Szintétől kölcsönözték, akinek fel-
fogása és gyakorlata szerint a rajztanítás szorosan 
kapcsolódott a népi kultúrához s a nemzeti díszítő 

művészethez. A népdalok példájára hivatkozva ja-
vasolta falvaink képzőművészeti alkotásainak „a 
kaputól az utolsó törülközőig” tartó begyűjtését, 
vagy legalább helyszíni dokumentálásukat. E szem-
léletével összefüggésben különösen érdemes meg-
tekinteni például Horváth Zsuzsánna hagyatékából 
azt a kendervászon alapon arany szállal és barna 
selyemfonállal kivarrott kendővéget, amelyet 1600 
táján készítettek. A rusztikus szálfából eszkábált fás-
kamra előtt hímző és rokkával-orsóval gyapjút fonó 
parasztasszonyokat megörökítő felvételek is megé-
rik a figyelmet. 

A néprajz mellett Szinte Gábor érdeklődése a pa-
raszti építészetre és a műemlékvédelemre is kiter-
jedt. Az erdélyi székely, szász és román fiatornyos 
fatemplomokon és jellegzetes háztípusokon túl, 

Székely kapu, szász ház, román kápolna

Szinte Gábor: Az 1673-as mikházai kapu szemből és oldalról 
(1901, ceruzarajz)

Hímező és rokkán fonó parasztasszony



8451

feltérképezte a paraszti porták melléképületeit s a 
temetők kopjafáit éppúgy – például a háromszéki 
Kisborosnyón (ma: Boroşneu Mic) –, mint a hason-
lóképpen faragott és festett guzsalyvégeket a Ma-
ros megyei Sóváradon (Sărățeni). 1899-ben Parajdon 
(Praid), a Sóvidék szívében, 1881-ben épült, szász 
hatást mutató kettős házat kapott lencsevégre körbe-
futó verandával, zsalugáteres ablakokkal, zsindelyes 
tetővel, csapott oromzatú deszkapadlással. A Kolozs 
megyei Magyarbikal (Bicălatu) református templo-
mának négy fiatornyos haranglábját 1912-es vaká-
cióján fotózta le, s Nagyesküllőn (Așchileu Mare) is 
ekkor pózolt kalaposan a lelkipásztorral a parókia 
tornácán. A következő nyáron Szatmárnémeti (Satu 
Mare) környékén román búcsújárók csoportját örö-
kítette meg festői, avasi (Oaş) népviseletben. A falu 
fölött magasodó távoli dombon a teljes egészében 
fából faragott és kizárólag faelemekkel összeillesz-
tett görög katolikus istenházát is lefényképezte, égre 
törő hegyes toronysisakjával, csúcsán az ortodox 
hitszokásra jellemző bizánci kettős kereszttel. Nem 
tudjuk, mikor készült az ünnepi öltözetben feszí-
tő székely menyecske és párjának szőlőlugas előt-
ti képe, a jeles fotós saját kezűleg csak azt írta alá, 
hogy Homoród-Almáson (Mirești) rögzítette. A cse-
répkályha padkáján, felnőttes komolysággal, térdén 
nyugvó kalappal, zsinóros zekében, halinaposztó 
„harisnyában” és fényesre vikszolt csizmában üldö-
gélő legénykéről festett akvarellje igazi népi életkép-
nek is beillik …

Az XX. század elejétől az első világháborúig tar-
tó csaknem másfél évtizedben Szinte Gábor fárad-
hatatlanul járta a Partiumot és Erdélyt. Az akkori 
Csík (Ciuc), Kolozs (Cluj), Udvarhely (Odorhei) vár-
megyében, valamint Máramarosban (Maramureș) 
és Szatmárban (Satu Mare) 127 településen gyűj-
tött anyagát a Néprajzi Múzeumnak ajándékozta. 
Hagyatékában több mint háromszáz fotográfiája és 
majdnem száz rajza, továbbá a gyűjtőutakról írt meg-
annyi jelentése, ezekhez kapcsolódó képjegyzéke, 
illetve publikációja szerepel. A nitrocellulóz filmek, 
üvegnegatívok, pozitív képek, toll- és ceruzarajzok, 
valamint színes vízfestmények még a korabeli, ha-
gyományos technikával készültek. A kiállító intéz-
mény azonban haladva a korral, most a technika 
legújabb vívmányait is beveti. Az eredeti felvételek 
például fotóinstallációs vetítéssel elevenednek meg, 
a látogatóknak interaktív rajzolóprogram segítségé-
vel virtuális kapuépítésre, egyedi díszítésre, s más 
ötletek kivitelezésére is nyílik lehetőségük. Kvíz-já-
ték mellett iBeacon technológiára épülő androidos 
okostelefon-alkalmazás segíti a témában való elmé-
lyülést, az élménynek is beillő ismeretszerzést. A 
rendezők nem csinálnak titkot abból, hogy ezekkel 
az eszközökkel főleg az ifjabb korosztályt szeretnék 
becsalogatni a múzeumi falak közé: egyéni látogató-
ként, csoportos tárlatvezetéseken, szervezett iskolai 
foglalkozások keretében egyaránt…

Wagner István

Fiatornyos hegyi kápolna, előtérben faházakkal Fiatal székely pár Homoród-Almásról


