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ELŐSZÓ 

E kis füzet kiadását egyrészt szakmai szempontból tartjuk indokoltnak: a ház
tetődíszekkel a néprajzkutatók keveset foglalkoztak. Másrészt Háromszék protes
táns falvainak egyik jellegzetességét adták a változatos formájú házcsúcsdíszek. 
A Székely Nemzeti Múzeum több ezer darabot számláló néprajzi gyűjteményének 
ez a tárgytípus csupán kis hányadát jelenti, viszont a részleg viszonylag gazdag ilyen 
tárgyakról készült rajzokban, melyek mind dokumentációs, mind esztétikai értéküket 
tekintve közlésre méltóak. A 20. század elején készült rajzok két háromszéki falu 
- Nagyborosnyó és Lisznyó - házcsúcsainak sorát örökítették meg. Ezek közzététe
lével nemcsak a múltat idézzük fel, hanem a jelenre is hatni kívánunk: a napjainkban 
építkezőket szeretnénk arra ösztönözni, hogy legyenek tekintettel az adott település 
hagyományos építkezésére, az utcaképre és merítsenek e füzetből, ha elnyerte tetszé
süket valamelyik motívum. 

Ajánljuk mindazoknak, akik ismerik a környékbeli falvakat, a templomokat, kúri
ákat, hagyományos parasztházakat, de a házcsúcsokra nem figyeltek fel. Lehet, hogy 
sok olvasó meglepődik, ha végiglapozva e füzetet, olyan háznak a tetődíszét látja 
a képen, amely ház előtt számtalanszor elment, de hogy mi van a ház tetején, azt 
nem vette észre. E sorok írója is elcsodálkozott az első háztetődíszek „felfedezé
sén", annál is inkább, mivel egyedi, gyönyörű darabok voltak. Ha valaki tudatosan 
figyeli a házak tetejét, nagy valószínűséggel része lesz a felfedezésnek az örömében. 
Elsősorban a múzeumi anyag publikálása a célunk, a napjainkban is a helyükön álló 
házcsúcsokból csupán néhányat mutatunk be, jelezve, hogy maradt még mutatóban 
ezekből a házak tetején és érzékeltetve, hogy milyen esztétikai hatást sugallnak. Nem 
térünk ki a toronygombokra, amelyeknek önálló szakirodalma van, és nem foglalko
zunk a kovácsoltvasból és bádogból készült csúcsdíszekkel sem, melyek összehason
lító vizsgálata egy másik tanulmány témája lehetne. Teljes felmérést nem végeztünk 
egyetlen faluban sem. 

Ajánljuk továbbá a turistáknak, akik az útikönyvekben kiemelt látnivalók mellett 
érdeklődnek ezen méretükben kisebb, de szépségük, értékük miatt figyelmet érdemlő 
díszek iránt. 

Köszönet illeti elsősorban azokat a lakókat, akik megőrizték a házuk címerét és 
akik információkkal szolgáltak. Köszönettel tartozom férjemnek, Papucs Andrásnak 
a fényképezésért, továbbá gyűjteménykezelő és restaurátor kollegáimnak, Lázár
Prezsmer Kingának, Tanco Zoltánnak és Szeles Józsefnek, akik előkészítették, kon
zerválták a múzeumi tárgyakat. Köszönöm Kovászna Megye Tanácsának, hogy anya
gilag támogatta e kiadvány megjelentetését. 
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AHÁZ CÍMERE 

TERMINOLÓGIA 

A Magyar Néprajzi Lexikon a btísvitéz címszót Háromszéken a zsindelytető csú
csára illesztett, fából faragott, gömb alakú díszként határozza meg. A Székely 
Nemzeti Múzeum leltárkönyvébe 1922-ben fecskefa megnevezéssel egy sorozat 
fából készült tetődíszt vezettek be: ezek nemcsak házról, hanem kukoricakasról, 
kútról, istállóról kerültek le. A fából faragott díszeket nevezték egyszerűen ház
goJJJbnak (még akkor is, ha nem volt gömb alakjuk), az agyagból készülteket pe
dig cserépgombnak. A szóösszetétel második tagja valószínűleg a gömb alakra vo
natkozott, és a szó jelentésének tágulása során vált a tetődísz jelölőjévé, annak 
formájától függetlenül. 1 Bátky Zsigmond a házcs!Ícs, illetve a házje!Őf!J'árs termino
lógiát használja, megemlíti továbbá agyi@ és címer tájszavakat.2 A későbbi szak
irodalomban előfordul a házcsúcsdíszés a házjetődíszmegnevezés. Háztetődíszeket 
több vidéken is alkalmaznak: gyakori a fa- vagy kovácsoltvas kereszt, amely 
a felekezeti hovatartozást is a tükrözi. A Felső-Tisza vidék református falva
iban a kálvinista templomok torony- és tetődíszeihez hasonló alakú (gomb, 
buzogány, csillag) faragott tryársat tűztek a tetőcsúcsra.3 Ritkábban előfordult 
a zsúpszalmából kötött gömb alakú és a mázas vagy mázatlan cserépből készí
tett oromdísz. A házcsúcsdíszből a ház mindkét végére került egy-egy.4 

Szerencsés kivételnek számítanak azok a házak, amelyeknek mindkét dí
szük megvan, ugyanis mára több házon csak az egyik tetődísz maradt meg, 
csak a régi fényképek, visszaemlékezések igazolják, hogy valamikor annak is 
volt párja. 

A katolikus lakosságú falvakban a kereszt különböző formáit alkalmazták 
háztetődíszként. E füzet borítójához felhasznált fényképen látható a SzNM 
udvarán álló 1767-es pottyondi (Csíkmenaság) ház zsindelyes tetejét díszítő 
két egyszerű fakereszt. 5 A protestáns falvakban változatos motívumokkal éke
sítették a csúcsdíszeket. 

1 A<~o111h szó valószínűleg hangfestő eredetű, a gömbölyded forma képzetéhez kapcsolódik a jelentése. 
Alakpárja a bog, goh; a góil,b pedig a szó magas hangrendű párja. TESz l. 1967: 1071 o. go111h címszó. 

Bátky é. n.: 166 . 
.1 l\fagyar Néprajzi Lexikon húsl'itéz (1. kötet, 392. o.) és telÓl!J'á,:r (V. kötet, 283. o.) címszavai. 
4 Bátkyé. n.:166. 
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Sem a zsindelytető, sem a fakeresztek nem a régiek, mert a rctőt állapota miatt többször újrazsindc
lyezték, utoljára az 1990-es évek első felében, akkor a kereszteket is lecserélték. Egy, az 1940-cs évek 
elején készült fénykép bizonyítja, hogy hasonló egyszerű kereszt állt a helyén. Csíkmenasági, fake
reszttel díszítcrt, zsindclyfe<leles házról lásd Huszka rajzát 1895: X...'\.X. tábla. 



FÁBÓL KÉSZÜLTEK 

Orbán Balázs a bolgárszegi (Brassó) házak fából készült tetődíszeire figyelt 

fel, kettőnek a rajzát is közli: ,, ... a régibb házak tetején fából faragott cif

ra rudak vannak, melyek csak alig sejtetik a keresztet; ezek ismét Keletről 

származnak, hol a törökök nem igen tűrték a keresztyénség jelvényének: 

a keresztnek kibiggyesztését."6 A kapufélfák, keresztek, kopjafák, kútágasok 

és háztetők díszesre faragott csúcsdíszeit Huszka József is említi.7 A múze

um leltárkönyvébe_fec.rkefa névvel bejegyzett fa tetődíszek származása: Bene

dek János ötödik osztályos tanuló Szentivánlaborfalváról hozott be egyet 

kukoricakasról (ltsz. 3340), egyet istállóról (ltsz. 3341), egyet házról (ltsz. 

3342), egyet kútról (ltsz. 3343); Balogh Károly hatodik osztályos tanuló egy 

gidófalvi házról származó darabot adományozott a múzeumnak (ltsz. 3344).8 

Ezeket 1922-ben leltározták be, közülük csupán a 3340-es leltárszámú maradt 

meg. (lásd a tárgyleírásoknál a részletes ismertetését, fényképét). A zabolai 

tájház egykori faragott csúcsdíszei a tetőről lekerültek, de megőrződtek, ma a 

kiállított tárgyak között megtekinthetők. 

A Székely Nemzeti Múzeum néprajzi jellegű dokumentumai közé fából 

készült háztetődíszek rajzai kerültek be. Az egyik sorozat Nagyborosnyón ké

szült, egy összehajtott papírba vannak csomagolva, amelyen „Kopjafák és ház

gombok" felirat, valamint Kónya Gábor aláírása olvasható.9 A rajzok közül 

1 kaput, 7 kopjafát, 14 háztetődíszt ábrázol. Az anyagból 12 db 7,Sx4 cm-es 

lapocskára rajzolt tetődíszt mutatunk be. A másik két tetődíszt ábrázoló rajz 

nagyon elmosódott. A rajzok valószínűleg az 1900-as évek elején készültek. 
A közzétett 12 rajzon a motívumok megoszlása a következő: S tulipánban, 

kettő kis gombban, kettő gömbölyített végű rúdban végződő díszt ábrázol, 

egy-egy dísz csúcsán pedig rombuszt, háromszöget és félholdat láthatunk. 
A tetődísz faragványai hasonlóak a kopjafák motívumaihoz: a gömb, a rom

busz váltakozik, néhol megjelenik az alakzatokat elválasztó keskeny párkány. 

Az egyik rajz a méreteket eltorzítva szemlélteti, hogy ezeket a díszeket a ház 
két csúcsára helyezték. 

A másik sorozat lisznyói háztetődíszeket és sírköveket, illetve sír rajzát 
tartalmazza. A 8,5X10,5 cm-es lapok számozottak, összesen 32 db volt: 25 

háztetődíszről, ezekből hiányzik a 24-es, továbbá 7 sírról, ezekből nincs meg 

a 26-os, 27-es. A rajzoló neve ismeretlen, de sokkal jobban adatoltak ezek a 

rajzok: a tulajdonos neve mellett a ház vagy épület kora is szerepel, valamint 
1
' Orbán 1873: 342-343. 

Huszka 1895: 59. 
8 forrás: A Székely Nemzeti i\lúzeum ipar- és néprajzi osztál)·ának gyarapodási jegyzéke, 1903-1941. 
9 1\z aláírást Kónya Ádám fejtette meg, köszönet érte. 
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az, hogy később került-e rá a tetődísz. A rajzok 1903-ban készültek. A legko

rábbi datált épület 1804-es, a legújabb 1903-as. Ezek a rajzok kidolgozottak, 
szemben a nagyborosnyói vázlatokkal, szembetűnőbb a házcsúcsdíszek ha

sonlósága a kopjafákhoz. Huszka József a kopjafákat tartja a háztetők, ka

pulábak, kútágasok tetején álló faragványok előképének. 10 A leggyakrabban 
előforduló motívum a lisznyói házcsúcsdíszeken a tulipán. A 6-os rajzon a 
dísz alsó része a kocka oldalaiba faragott csillag, ezen egy nagyobb és egy 
kisebb gomb helyezkedik el, a tetején tulipánnal. 11 A 7-es rajzon az istálló 
tetődísze két egymásra fordított gömbölyített, elkeskenyedő alakzatból áll, tu
lipánban végződik. A 13-as rajz: a dísz tartórészére kockát, erre gombot, a te

tejére tulipánt faragtak. Egy másik változatnak a tartórésze felfele keskenyedő 
hasáb, ezt kisebb párkány - ék alakban kialakított oldallapokkal - választja el 
a felső, gömbölyített oldalú, enyhén elkeskenyedő résztől, amelyet tulipán zár 
(16-os rajz). A 18-as rajzon a csúcsdísz tartórészén kiugró párkánnyal ketté
osztott gomb van, ezen elkeskenyedő, homorú oldalú alakzat, a tetején tuli
pán. A 20-as rajzon ábrázolt dísznek a felfele szélesedő tartórészén két gomb 
áll, ezen tulipán, ennek kelyhében kisebb gomb. A 23-as rajzon látható dísz 

alsó része hasonló a 18-as rajzon ábrázolthoz, de a kétszirmú tulipánt vékony 
hengeres rúd tartja. Aszimmetrikus tulipán/vagy virágmotívumban végződik 
a 8-as rajz tetődísze. A 15-ös rajz egy fakeresztet ábrázol, melynek szárait 
V alakú faragásokkal díszítették. A ház tulajdonosa a felirat szerint görög ka
tolikus vallású, ácsmester. A többi lapon nincs feltüntetve a lakók vallása, de 

valószínűleg protestánsok voltak. 
Kese György ácsmester csűrének dísze (25-ös rajz) egyben mesterségjel

vény: favágó bárd. Hasonló megoldással találkoztunk Esztelneken, ahol egy 
20. századi lakóház toronycsúcsára a néhai tulajdonosa, aki vadász volt, bádog
ból készíttetett túlméretezett gömböt, tetején szarvassal. Párhuzamként em
líthetjük a szecessziós középületeket, ahol az épület funkciójára szimbolikus 
tetődíszekkel utaltak: a budapesti Magyar Állami Földtani Intézet (tervezte 
Lechner Ödön) csúcsán atlaszok tartják vállukon a földgolyót. 12 

Egyszer szerepel a félhold a dísz csúcsán, a 14-es számú rajzon. Újabb for
ma a henger, melynek tetején lapos, tányérszerű alakzat van, csúcsa kis pálca 
(10-es rajz). A 9-es rajzon ábrázolt dísz felépítése hármas szerkezetű: alsó része 
gomb, középső sziromszerű, tetején csepp alakzat. Csak erről a díszről tudjuk, 
hogy nem helybeliek, hanem egerpatakiak készítették. Hármas tagolású karéj 

1" ,,A temetö kopják díszei átmentek a gémes kutak felsö végére, néha kapulábakra és a tetöormok kop
jaszeni díszére is". Huszka 1895: 60. 

11 A rajzok elemzésénél az eredeti számozást köYctjük. 
12 Hála-~laros 2000: S. 
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motívumot láthatunk a 11-es rajzon: a díszt lapos gomb osztja ketté, a hegye 
karéjos; és a 22-es rajzon, amelyen a dísz alsó része egy zömök talapzat, ezen 
hasonló méretű hármas karéj áll. Hasonló díszeket - 3 év eltérés van csupán 
a keletkezésük között - ábrázol a 3-as és a 21-es rajz: a zömök kehelyszerű tör
zsön kis méretű hegyes csúcs áll. A 2-es rajzon a dísz alsó része csonka gúla, 
a középső részt egy kisebb és egy nagyobb gomb alkotja, csúcsa pedig lándzsa
hegyhez hasonló. Szintén hegyes végződésű az 5-ös rajzon ábrázolt dísz, az 
alsó gomb részen egy kiszélesedő majd hegyesen elkeskenyedő henger áll, me
lyet két bevésett árok 3 részre tagol. Kétszer fordul elő a fogazott hegyű dísz: 
a 4-es rajzon a karcsú törzs a fogazott végződéssel koronához hasonlit, a 12-es 
rajzon a fogazott tetejű, zömök dísz bástyára hajaz. Az 1-es rajz zömök, négyol
dalú tartórészen kiszélesedő, nyújtott gomb alakú, a tetején kis fogantyúszerű 
gombban végződő díszt ábrázol. A 17-es rajz díszének felső része hasonló az 
előbbihez: a keskenyedő tartórészen gomb van, azon a fentihez hasonló forma. 
Négy rajzon (3, 10, 15, 25) a foglalkozás is fel van tűn tetve, hiszen ácsok lakták, 
valószínűleg maguk is készítették el a díszeket. A rajzokra vonatkozó feliratok 
szerint két csúcsdísz istálló tetején állt (5, 7), egy pedig csűrön (25), ahol nem 
jelezték külön az épület funkcióját, az lakóház lehetett. 

FAZEKASMUNKÁK 

A cserépgombokat a fazekasok készítették párjával. A bemutatandó cserép
gombok tipologizálására - bár nem lesz teljes - kísérletet teszünk: . 

1. Gömb alakú, csúcsa kis gombban, hegyesen, vagy madáralakzatban 
végződik. 

2. Hengeres forma. 
3. Az első két formának a kombinációja: hengeres törzsön álló gömb, csú-

csa az első típus változataival megegyezik. 
4. A nagyobb alsó gömbön egy kisebb áll, hosszú csúccsal. 
5. A kevésbé hangsúlyos tartórésztől különálló madáralakzat. 
6. A nyúlványokkal ellátott gömbben végződő forma. 
A lisznyói rajzok között van egy hengeres alsó részből és egy madárban 

végződő gomb formából álló csúcsdísz (19-es rajz), a rajzoló felkiáltójellel 
írta rá a lapra, hogy cserépből van (3. típus). Hasonló tárgyakat találunk a mú
zeum gyűjteményében, és eredeti helyükön, házakon is. A rajzon a legkoráb
bi évszám, 1804 olvasható, de azzal a megjegyzéssel, hogy a gomb későbbi. 
Figyelembe véve, hogy a zabolai tájház gyűjteményében van egy pár 1796-os 
cserépgomb (3. típus, de nem madáralakzatban végződik), nem kizárt az sem, 
hogy az előbb említett madaras változat is a házzal egykorú. 
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A Székely Nemzeti Múzeum kerámiagyűjteményét Seres András több 
házcsúcsdísszel gyarapította: két Barcaújfaluból gyűjtött darabot madár 
megnevezés alatt jegyeztek be a leltárkönyvbe. Az egyik valóban madáralak
ban végződik (1. típus), a másik gombban végződő hengeres forma (3. tí
pus), amelynek felső részén ujjnyi vastagságú lyukat alakítottak ki. Ezeket 
a tárgyakat valószínűleg barcaújfalusi fazekasok készítették.U Seres András 
Gorzafalváról 1975-ben egy két részből álló díszt gyűjtött. A gorzafalvi faze
kas munkája egy kiterjesztett szárnyú madár formából áll (5. típus), melynek 
alsó része hosszabb rúdban végződik, ez a rúd a tartóhenger lyukas tetejébe 
illeszthető. 14 E típust ismerve, azt feltételezzük, hogy a barcaújfalusi, felül lyu
kas díszhez is tartozott egy madáralakzat, amely elveszett ugyan, de a madár 
megnevezés megmaradt. Gazda }Uára mágikus jelentést sejt a madár alakú 
háztetődíszek előképeiben. 15 Egy szám nélküli henger alakú dísz is található 
a gyűjteményben (2. típus), amely a ráragasztott címke alapján Gorzafalváról 
származik, ez is helyi fazekas munkája. 

Dálnokról 1914-ben került be egy pár zöldmázas cserépgomb (1. típus), ezek 
Bodokon készültek. 16 Egy fekete, hengeres törzsön álló gömb formájú (3. 
típus) cserépdíszt sepsiszentgyörgyi magángyűjteményből vásárolt meg a mú
zeum, ezért a tárgy használatának helye ismeretlen. 

A zabolai tájház gyűjteményében a már említett 1796-os páros cserépgom
bon kívül van még 3 darab: egy hengeres törzsön álló gomb (3. típus) és két 
egyszerű gömbforma (1. típus), egyikük 1836-ból. 

A következőkben néhány ma is a helyén álló házcsúcsdíszt ismertetünk.17 

Szászmagyaróson a 78-as ház csúcsára egy bokálykancsót borítottak. A bo
kály nagyobb része letörött, de a fülről és a szájrészről felismerhető az edény 
típusa, láthatóvá vált, hogy kötőanyaggal tartósan rögzítették a csúcsra. A má
zas bokályt eredetileg fehér alapon kékkel írókázott minta díszítette, melynek 
alapján barcaújfalusi terméknek tartjuk. A másodlagos funkcióban tetődíszként 
felhasznált bokály példáját látva feltételezzük, hogy a fazekasok számára egy 

1.1 A 19. század második felében Tamás ;\lihály fazekas készített többnyire „gombot" vagy „madarat" 
dísznek a háztetőre. Seres 1971: 386. 

14 A tartórész 2007-ben nem került elő, formája ismert, mert a házcsúcsdísz fényképét Gazda Klára 
közölte, 1. 1983: 106., 12. kép. 

15 „Egy nagyborosnyói fejfa stilizált madáralakban végződik. E motívum a hasonlóan elképzelt, testből 
kiszálló emberi lélek ókori megjelenítésére vezethető vissza. Talán hasonló mágikus értelemmel kerül
tek a háztetők ormára a cserépmadár-házcsúcsdíszek előképei és az Európa-szerte elterjedt őskori 
sárkányos (lófejes) házoromdíszek. Gazda 1983: 90". 

11' A SzNl\f néprajzi alapkiállításának első emeletén a bodoki fazekas termékeket bemutató tárolóban 
látható a jó állapotú darab, a másikról a máz egy része lepattogzott, ez raktáron van. 

i- r\ ma is a helyükön található házcsúcsdíszckct közöltem, 1. Demeter 2006: 11-12. és 2007: 234-
236. 
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HÁZCSÚCSDÍSZEK A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM 
GYŰJTEMÉNYÉBEN 

1. Le/tán· szám: Cc 275 (7933) 
Leltári bejegyzés: madár 
Származási hely: Barcaújfalu 
Gyú;tő: Seres András. 
Méretei: magasság = 31 cm 

a gomb átmérője= 18,5 cm 
az alj átmérője = 11 cm 

A,ryaga: agyag 
Leírás: Az alsó hengeres részt vékonyabb/vas
tagabb peremek tagolják. A henger félgömbbé 
formálódik, melynek tetején 2,5 cm-es lyukat 
alakítottak ki. A gömb szintén peremekkel 
tagolt, a peremeket apró félkörívek díszítik, 
melyeket az agyagperem sorozatos benyomko
dásával alakítottak ki. A henger aljának belső ré
szét keskeny szegély övezi. A tárgy felületén jól 
kivehető az agyagozó kés nyoma. Barna mázzal 
öntötték le olyan módon, hogy a henger alsó 
részén félköríveket hoztak létre. Ez a díszítési 
mód a barcaújfalui használati agyagedényekre 
is jellemző. A gömb belső felülete is mázalt. 
Állapota: nagyon rossz. A felületének nagyobb 
részéről a máz teljesen lekopott, nagyon törede
zett. A tetején zuzmó látható. 

2. Leltári szám: Cc 281 (7943) 
Leltári bejegyzés: madár 
Származási hely: Barcaújfalu 
GyiÍjfő: Seres András. 
Méretei: magasság = 26 cm 

a gomb átmérője= 18,5 cm 
az alj átmérője = 7 cm 

A madár hossza = 10,5 cm, szélessége = 6,5 cm, 
magassága = 8 cm 
Ál!)'aga: agyag 
Leírás: Gömbforma tetején összecsukott 
szárnyú madár áll. A gömb övrészén kidom
borodó sáv fut körbe. A gömb felső részén 
elkeskenyedő, lapított, peremes henger tartja 
a madarat. A madár gömbön nyugvó lábai ki
dolgozottak. A gömb fekete színű, a madár 
zöld színű, mázalt kerámia. A tárgy belsejében, 
a madárnál, a kötőanyagnak a maradéka látha
tó, amivel a ház tetejére rögzítették. 
Állapota: A máz a gömbről több helyen, a ma
dár nagy részéről lepattogzott. A dísz alsó, tar
tó része letörött. A madár csőre letörött, farka 
töredezett, hátán zuzmók láthatók. A máz kife
héredett. 

9 



10 

3. Leltári szám: szám nélküli 
Megnevezés: Házszegedíszkereszt 
Származási he!Y, év: Gorzafalva, 1924 
Adományozó: Józsi Mária 
Méretei: magasság = 19 cm 

a henger ármérője = 10 cm 
az alj átmérője= 11,5 cm 

Anyaga: agyag 
Leírás: A hengeres formán négy kidomboro
dó gyűrű és öt bemélyedő árok váltakozik. 
A felső része összeszűkül, lapított gombbá ala
kul, melyen hosszanti alakú törésnyom van. 
Az elnevezésből ítélve a letörött végződés ke
reszt lehetett. Az alsó része karimaszerűen 

kiszélesedik. Az alsó része barna, a középső 
sárga, a felső festetlen. A sárga festék több 
helyen is ráfolyt a barnára. Az alsó kétharmad 
része, a festett, egyben máz alt is, a felső har
mada mázatlan. Ez a mázazás a gorzafalvi 
fazekasmunkákra jellemző. 
Állapota: a teteje letörött. 

4. Leltári SZfÍJJJ: Cc 277 (7852) 
Megnevezés: -
Származási hely, év: Gorzafalva, 1975 
Gyríjtő: Seres András 
Méretei: magasság = 14 cm 

hossza = 22 cm 
szélessége = 10 cm 
fogantyú = 5 cm 

Anyaga: agyag 
Leírás: I<:..iterjesztett szárnyú madár alakzat, 
melynek alján fogantyú található. A hát köze
pén és az alsó részén apró lyukak vannak. Alap
színe a vörös agyagé, erre fésűs technikával, 
szabálytalanul sárga festéket vittek fel. A szár
nyak és a farok körvonalai, a két szem, a háton 
lévő apró lyuk körvonala zöld színű . Mázalt, 
kivéve a fogantyú végét. A madárhoz tartozott 
egy csonka kúp alakú kisebb tartórész, mely 
jelenleg nem található meg a gyűjteményben. 

A színhasználat, az uralkodó fésűs technika ar
ra utal, hogy helyi fazekasok készítették. 
Állapota: A madár csőre, az egyik szárnyának 
a vége letörött és a farokból kis darab hiányzik. 



5. Le/tán· szám: Cc 622 és Cc 280 (2762) 
Megnevezés: cserépgomb 
Szir111azási hely, év-. Dálnok, 1914 
Adományozó: Teleki Ferenc 
Méretei: 

Cc 280: magasság = 23 cm 
a gömb ármérője = 15 cm 
az alj ármérője = 9 cm 

Cc 622: magasság = 25 cm 
a gömb ármérője = 16 cm 
az alj átmérője= 9,5 cm 

A,ryaga: agyag 
Leírás: A henger része enyhén szélesedik a 
gömbig, amelytől vékony perem választja el. 
A henger alján négyszög alakú rést vágtak ki 
a tartórúd számára. A gömb felső részén szin
tén vékony perem van. A dísz hegyes gombban 
végződik. Színe: zöld, mázalt. Különbség: a Cc 
622-es hengerrésze zömökebb, a gombrész ke
vésbé hasas. 
Állapota: Cc 280: Egyik oldalán a máz nagy ré
sze lepattogzott, a csúcsából letört egy darab. 
Cc 622: A máz néhány helyen lepattogzott. 

6. Leltári szám: Cc 276 (7525) 
Megnevezés: -
Származási hely, év-. Sepsiszentgyörgy, 197 5 
Cy01ő: László József magángyűjteményéből 
Méretei: magasság = 32,5 cm 

a gömb átmérője= 13 cm 
az alj átmérője = 10,5 cm 

A,ryaga: agyag 
Leírás: A henger alsó része karimaszerűen ki
szélesedik. A hengert két kidomborodó perem 
tagolja, a második a gömb és henger határát 
jelöli, a harmadik perem a gömb felső felét vá
lasztja el a csúcs lapított gombjától. A gömb 
nyújtott alakú, alsó része öblösebb, a felső me
redeken keskenyedik. Színe: színjátszó fekete. 
Mázalt. A belsejében a beletörött fa tartórúd és 
a kötőanyag látható. 
Állapota: Az alja kissé töredezett, a felületén vé
kony repedések vannak, kisebb darabok törtek 
ki belőle. 
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7. Leltári szám: - (3340) 
Megnevezés: fecskefa kukoricakasról 
Származ!si he!J, év-. SzentivánJaborfalva, 1922 
Ado111á1ryozó: Benedek János, V. osztályos tanuló 
Méretei: hossza = 49 cm 

nyélrész = 23 cm, dísz = 26 cm 
szélessége = 12 cm 

Arryaga: fa 
Leírás: A nyélrésze elkeskenyedik, két fúrt lyuk 
van rajta, ez a része volt beépítve a tetőbe, ke
vésbé viselte meg az időjárás. A díszített felső 
része hármas szerkezetű : a nyélre zömök hasá
bot alakítottak ki, mely elkeskenyedik, majd új
ra kiszélesedve gömbbé válik. A csúcsa laposra 
faragott félhold . 
Állapota: agyon kopott, hasadozott. A fara
gott motívumok alig kivehetőek. 

8. Leltári szá11r. szám nélküli 
Megnevezés: -
Sz!r111azási he!J, év-. Kászonújfalu, 2006 
Gyújlő: Szőcsné Gazda Enikő 
Méretei: magasság = 36 cm 

szélessége = 25 cm 
az alj átmérője = 11,5 cm 

A1ryaga: bádog 
Leírás: Bádogos munka. A tarcórésze felfele 
keskenyedő henger. A henger tetején kör van, 
ettől a kereszt szárához négy ívelten hajlított 
fogantyú tapad. A kereszt szárai három szirmú 
tulipánban ,·égződnek, ezek körvonalait pon
tozással díszítették. A tulipán közepén szintén 
pontozással kialakított hat szirmú virág van. 
A kereszt szárainak metszéspontjából hármas 
végződésű sugarak indulnak ki. A metszéspon
ton kör alakú rátét van, melyet négyes, görbe 
vonalú forgót és palmetta motívumot ábrázoló 
domború minta díszít. 
Állapota: A fe lső két sugáralakzat letörött. 
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12. D arnó Sándor, mostani (1903). 
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20. Barabás Gergelyné, 1842. 
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HÁZTETŐKÖN ÁLLÓ CSÚCSDÍSZEK 

Bokály rerőclíszként, Szászmagyarós Olaszteleki lakóház 

Barárosi kultúrotthon Bölöni lakóház 
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Réty, madaras dísz 

Olasztelek, madaras dísz 
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Cserépdíszek bölöni kapulábakon 

,. 
Mikóújfalu, üvegből készült dísz 
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Málnás, antropomorf dísz 

Kovásznai lakóház Hídvégi lakóház 

24 



ilyen megoldás volt az ötletadó. A fából készült, korhadó csúcsdíszekre akár rá 
is kerülhetett az időjárási viszonyoknak ellenállóbb kerámiaedény, majd a fazeka
sok a funkciótalanná vált fület elhagyva, a talpas forma helyett gomb vagy csú
csos formát hoztak létre. Természetesen az is lehetséges, hogy a toronygombok 
voltak a házgombok előképei, és a fazekas éppúgy mint a kovács vagy bádogos 
kifejezetten házra készítette a díszeket. 

Az olaszteleki 109-es számú ház a gerendába vésett dátum tanúsága szerint 
1835-ben épült, tulajdonosa Ferenc Árpádné Gál Irma. Páros cserépgomb dí
szíti a háztetőt, a zöldmázas kerámiagömb kis csúcsban végződik, sötét színű 
fenyőágas minta övezi. Ez a legegyszerűbb, 1. típus. Ferenc Árpádné férjének 
a dédnagyapja építtette a házat, amelyet 1954-ben alakítottak át, az utca felőli 
szoba gerendás mennyezetét meghagyták. Akkor a háztetőgombokat levették, 
azok a padláson kaptak helyet 2006 tavaszáig, amikor ismét általános felújításra 
került sor, és a tulajdonos a két díszt visszatetette a helyükre. Ó a ház címerének 
nevezte a két gombot, szerinte senkit nem zavar, hogy ott vannak. 

Az olasz teleki 107-es házat 1845-ben építtette Balázsi József. Azóta is 
a család tulajdonában van a ház, jelenlegi gazdája Balázsi Sándor. A ház lakói 
szerint az évszám a mestergerendába be volt vésve, de 1966-ban a felújítás so
rán plafonoztak és a gerenda ma már nem látható. A háztetőn lévő sötétzöld 
mázas agyagdísz a 3. típusba sorolható: az alsó hengeres részen áll a gömb, 
a csúcsán madáralakzattal. Úgy tudják, hogy a díszek az építéskor kerültek 
a háztetőre. Hasonló van a háztetőn középtájt, de a madár el van törve, állapo
tán drótozással próbáltak javítani. Eredetileg a háztető két végére helyezték 
a díszeket, de az 1980-as években a házhoz újabb helyiségeket toldottak, vi
szont a díszt a helyén hagyták. A hátsó dísz sérülését a madarat célpontnak 
használó parittyázó gyerekek okozták. 

Barátoson a kultúrházon is van egyetlen, sötétzöld mázas agyagdísz, alakja 
hengeres oszlopon álló, hegyes csúcsban végződő gömb (3. típus). Az épület 
a Balogh család kúriája volt, melyet a református egyháznak adományoztak, 
rövid ideig felekezeti iskola működött benne, majd kultúrházzá alakítják. Egy 
régi fényképfelvétel tanúsítja, hogy volt párja ennek a tetődísznek is. 18 Jól lát
ható, hogy több helyen is sérült a ma már pár nélküli cserépgomb. 

A rétyi 485-ös számú ház pár nélküli, sötétzöld mázas díszét az 1. típusba 
soroljuk, az egyszerű gömb díszesebb változata. Alsó része gömbhöz hason
lít, ebből indul ki a kevésbé hangsúlyos hengeres rész, amelynek a csúcsán ott 
van a madár. A gömbön apró agyaggombok futnak körbe és ezek fölött négy 
íves fogantyút képeztek ki, amelyek a hengeres részig tartanak. 

18 Kelemen 2001: 95. 
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Bölönben a 48-as számú házon maradt meg egyik cserépgomb. A tar

tórésztől kissé szélesedik, egy nagyobb és egy kisebb gömbből áll, tetején 

hosszú, hegyesen végződő rúd, melyen a csúcs előtt apró gomb van. Színe 

középbarna. Ezt a 4. típusba soroljuk, leginkább a karácsonyfa tipikus csúcsdí

széhez hasonlít. A dísz párja eltörött, a tetőjavításkor vették le a tulajdonosok. 

Szintén Bölönben az 557-es számú ház kapujára került három cserépgomb: 

a levakolt kapulábak tetejét cserép fedi, a csúcsokon hengeres, gombban 

végződő díszek állnak (3. típus), az egyik tetején fészken ülő madáralakzat 

van. Ezzel a példával bővül az építmények köre, melyeket kerámia csúcsdí

szekkel láttak el, bár Huszka már említi a kapulábakon látott kopjafákhoz 

hasonló faragott díszeket. 

A bemutatott kerámiadíszek készítési helyének pontosítására nem vállal
kozunk. Több háromszéki fazekas központban készítettek agyagból ilyen 

díszeket: Bodokon, Magyarhermányban. 19 Páván Hegyeli Mihály fazekas 

a 19. század közepén nagy mennyiségben készített kakast ábrázoló darabo

kat.20 Nem zárhatjuk ki Barcaújfalut és Gorzafalvát sem a készítési központok 

közül, hiszen a vásárok alkalmával Háromszékre is eljuthattak ezek a tárgyak. 

A Szászhermányban, Szászmagyaróson ma is fellelhető gomb alakú és madaras 
cserép házcsúcsdíszek bizonyítják, hogy a szász falvakban is gyakoriak voltak 

ugyanezek a típusok. Benkó István a Homoród-mentéről jelzi a cserépgom

bok használatát: ,,Amikor már belécezték a tetőt, drenicával - afféle rövidebb 

deckával-vagy cseréppel fedik be, s a csúcsára cserépgombot tesznek."21 Benkó 

egyik rajzán egy Kobátdemeterfalván kukoricakas tetején látott cserépgombot 

örökített meg.22 Készítettek házcsúcsdíszeket a makfalvi fazekasok is, Tófalvi 

Zoltán közöl egy fényképet és ismerteti a változatokat: mindenik változat nyúl

ványokkal díszített gömbben végződik, az oldalukat tulipán-, madár-, kígyó

vagy antropomorf motívum díszíti.21 A nyúlványokkal ellátott cserépgomb kü

lön típust (6.) képvisel, ezzel a formával Háromszéken nem találkoztunk. 

PÁRATLANOK 

Málnáson Szakács György házán különleges antropomorf dísz látható. 
A mázatlan, agyagból formált emberfejet a tulajdonos dédnagyapja ké

szítette, aki kőműves volt, a helyi bányában dolgozott. Szakács György öt 

19 Seres András közölt általam a harmadik úpusba sorolt, hengeres törzsön álló gömb alakú díszt. 1974-
75: 267-305, 21 / d ábra. 

2
" Pozsony 1998: 299. 

21 Benkó 1905: 324. 
" Benkó 1905: 329. 
2

' Tófalvi 1996: 89-90. és 115. kép. 2001 -bcn még több házon is láttam tetödíszt (szerzö megjcg\·zése). 
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évvel ezelőtt, a ház felújításakor hozta át az emberfejet a jelenlegi helyére, 
a dédnagyapa házát ugyanis eladta a család. A tetődíszt úgy tartja számon, 
mint emléket a dédnagyapától. Az antropomorf dísz pár nélküli. Antropo
morf jellegű tetődíszekről Bátky Zsigmond tesz említést: Göcsejben szalmá
ból készültek házcsúcsdíszek, melyeken faragott nyársakat ütöttek át. A kutató 
magyarázatot is ad: ,,a házcsúcsoknak, mint általában a kiálló hegyes tárgyak
nak, démonelhárító szerepük van. Ezért faragnak a nyársak végébe embert, 
állatot, csillagot, keresztet is."24 A mai házlakók számára ezek a háztetődíszek 
esztétikai funkciót töltenek be, esetleg az ősökre emlékeztető szerepük van. 

Egyedi darab Mikóújfaluban az üvegből készült tetődísz. A ház 1959-
ben épült, az üvegtárgyat a mesteremberek látták meg és ők javasolták, hogy 
kerüljön a ház csúcsára. A tárgy eredeti rendeltetését a tulajdonos nem is
meri, körülbelül 150 éve készülhetett, szintén a dédnagyapától származik. 
A vastag falú, belül üreges, barnás üvegtárgy nagy valószínűséggel a bükszádi 
(Sepsibükszád és Mikóújfalu szomszédos falvak) üveghutában készülhetett. 
Bölönben találkoztunk olyan megoldással, hogy egy törött talpú fehér üveg
poharat borítottak rá a tetőcsúcson álló farúdra. A törött pohár az udvarról ke
rült, amikor a tetőt újracserepezték, akkor tették fel, szintén a mesteremberek 
indítványozták. Házcsúcsdíszként másodlagos funkciót tölt be a már említett 
bokálykancsón kívül egy fémmozsár (szintén Bölönben), de műanyag flakon
nal is találkoztunk (Szászmagyarós). 

TÉGLAGYÁRI SOROZ.A TTERMÉKEK 

A hídvégi ház tetején látott oroszlán hasonmásait a szomszéd településen, 
a Brassó megyéhez tartozó szász faluban, Földváron fedeztük fel. Az orosz
lános kupás cserepeket a földvári téglagyárban készítették valószínűleg már 
a 20. század elejétől kezdődően. Többnyire a ház utca felőli csúcsán láttunk 
oroszlános cserepet, de előfordult, hogy a ház mindkét csúcsán állt egy-egy 
(Bölönben). Bár nem a népi hagyományokra vezethető vissza, használatát a 
ház őrzésével-védésével kapcsolatos hit indokolta. Analógiaként a bejárato
kat, hidakat őrző oroszlánszobrokat említhetjük.25 

Házakon és gazdasági épületeken látható a kupás cseréppel együtt kikép
zett mázatlan kerámia kakas, amely gyári sorozattermék. Ilyen kakas alakú 
tetődíszt találtunk a háromszéki Kovásznán, Nyárádtőn, Csíkbánkfalván, és 
Szászhermányban többet is, de nem sikerült kideríteni, hogy hol készítik, 

" Bátky é. n.: 156. 
' 5 Pl. az árkosi Szentkereszthy kastély kapujánál kétfelől fekvő oroszlánszobrokat. A bejáratokat őrző 

állatok a hatalom erejét szimbolizálták és a gonosz erőket tartották távol. l. Hoppá] et al. 1994: 170., 
őrá/latok címszó. 
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esetleg több téglagyárban is előállíthatnak ilyet. Pozsony Ferenc a reformá
tus templomok tornyát díszítő kakashoz kapcsolódva a vallásos jelentésre26 

vezeti vissza a parasztházak tetejére helyezett kakas-alakot, továbbá a család 
felekezeti hovatartozását jelölő szerepét említi.27 

Végül egy példát említek, amely azt illusztrálja, hogy egy madár alakú 
háztetődísz szerepet kaphat a turizmusban. Velemérben a rovásírás témá
ban írt munkáiról ismert Varga Géza Cserépmadár néven falusi szálláshelyet 
működtet. A tetőormon üldögélő cserépmadárról kapta a szálláshely a nevét. 
A cserépmadár a szálláshely üzemeltetője szerint az egykori rigászat emléke, 
régen százával fogták össze az erdei rigókat a városi kalitkák számára. A ház
ban egy gerencsér (fazekasmesterség) lakott, aki a kertből ásott agyagból éget
te ki a ház tégláit és cserepeit.28 

"' r\ bűnbánás, a hit, az éberség szimbóluma, a Krisztust megtagadó Péter kakasszóra történő megtéré
sére emlékezetet. Pozsony 1998: 297-298. 

r Pozsom· 1998: 299 . 
2
' http://www.tar.hu/ cserepmadar/ 
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REZUMAT 

STEMA CASEI 

- BOLDURI DE ACOPERI~ -

Casele din satele ortodoxe, romano- ~i greco-catolice au pe acoperi~ cruci 
ornamentate. Boldurile de acoperi~ sunt specifice zonelor cu locuitori protestanp. 
Aceste ornamente se puneau pe ambele capete ale acoperi~ului. Ín acest caiet 
prezentam boldurile de acoperi~ ~i o serie de desene de la inceputul anilor 1900 pe 
care figureaza ornamente de acoperi~ cioplite in lemn din coleqia Muzeului National 
Secuiesc (in continuare: MNS). Respectiv cateva fotografii, care demonstreaza ca mai 
putem intalni ~i in zilele noastre case ale caror ornamente de acoperi~ s-au pastrat. 

Ín colecpa l\1NS se gasqte un singur ornament cioplit in lemn, care provine 
de pe un co~ de porumb ~i este caracterizat prin varf cu forma semilunara. Recent 
colecpa s-a imbogapt cu o cruce de tabla dintr-un sat romano-catolic: Ca~inu Nou. 
Ín coleqie boldurile de acoperi~ din ceramica sunt mai numeroase. Acestea sunt de 
diferite forme: glob, glob cu pasare, cilindru, cilindru cu glob, pasare cu suport. 

Ornamentele de acoperi~ cioplite in lemn din satu! Boro~neu Mare au fost desena
te de catre Kó,,fö\ Gábor. Chiar daca sunt ni~te desene simple, ilustreaza varietatea 
formelor intalnite ~i folosite de-a lungul timpului. Atunci, potrivit desenelor, au fost 
mai raspandite ornamentele cu varf de lalele, dar gasim varf triunghiular, de romb, 
semilunar, glob. 

Desenatorul ornamentelor de pe casele din Lisnau este necunoscut. El a docu
mentat mai bine obiectele desenate: pe langa numele proprietarului a menponat anul 
construcpei. Notarile dovedesc ca aceste ornamente au fost deja raspandite in príma 
jumatate al secolului al XIX-lea. ~i aici intalnim formele mai inainte amintite, dar 
este ~i o cruce cioplita, locuitorii casei fond de religie greco-catolica. Majoritatea 
ornamentelor au fost cioplite in lemn, dar unul este din ceramica, avand forma 
cilindrica cu glob, cu varf de pasare. 

Dintre ornamentele intalnite in prezent pe acoperi~ul caselor din judei cel mai 
interesant este forma antropomorfa din satu! Malna~. Capul de om a fost realizat din 
Jut de catre un zidar localnic, strabunicul actualului proprietar. Ín privinta materialului 
este unic boldul de acoperi~ din sticla din Micfalau. Probabil a fost facut in glajaria 
din Bixad, aproximativ cu 150 de ani in urma. 

Pe langa boldurile realizate de olari mai intalnim produsele de serii ale fabricilor 
de caramizi: coco~ul ~i leul. 

Acest caiet se adreseaza tuturor, care pe langa vizitarea obiectivelor de importania 
marcanta se intereseaza ~i de alte curiozitap. 
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