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LEVÉLTÁRI ADATOK,1* 

Alsófehér megye. 
Kutyfalva. 1761 :i... A faluban vagyon egy pusztulófélben való udvar
ház [Pekri-kuría] az Maros mellett lenyúló napkelet felöl az mint bejáró kapuja 
volt, jobbkéz felé vagyon cserfa ős totnpölyre [!] kötésű fenyődeszkákból pár
kányoson, filegóriáson épített galambház, vas sarkokon forgó ajtaja, vas zár 
rajta, zsendeiyezése jó, az vitorla régen leesvén... sok galamb van benne. 
Elébb a Maros parton egy pusztuló félben sasokban rakott perellye [!] fedelű 
tornyos ház, ezen háznak ajtaja romladozott párkányos, zöld festésű fa sarkai 
és fa zárja. 

Magyarbűkkös. 1747:2 [Özv. Kemény Boldizsárné Bánffy Ágnes udvar
háza előtt:] Kapuja van ad meridionalem 3 oszlopból virágos metszéssel jó 
formára csinálva galambbúgos kétfelé nyíló, megrongyollott deszkázatú ajtó is 
rajta jobb kéz felől..... 

*0.- Csesztve. 1695:3 [Qyulaffi László kuria-kapuján:] Ezen nagy kapun 
vagyon egy gerezdes zár kolcsával együtt jő. — A fáskertbe vezető kis kapun 
vagyon egy jő gerezdes zár kulcsostól. — Bemenvén a belső udvarra a 
nagy kapunak alsó sorkán vas karika vagyon, vas csapon forog, felyül pedig 
egy sing vas karikával vagyon felfoglalva, gerezdes cserefa zár lévén rajta 
kulcsostól. — Egy cserefa sorkú és hevederű, fenyő deszkával deszkázott 
ajtaja, gerezdes zár rajta kolcsostől. Ajtó mellyéke is [jégveremnek] cserefák. 
— 1695: Zsindellyel megfedett ajtón, egy jó veteményes kertben gerezdes zár 
lévén rajta kolcsostől.2* — Cserefákbői álló kapufélfájú, jó szarvazattyú, zsin
delyeiét! jó fedelű kapu, jő, új fenyő-deszkákból álló kapu lévén rajta, melyen 
vagyon gerezdes zár kolcsostől, jő. 

Szászcsanád, 1731 :* Gr. Bánffi Dénes udvarházához, kétfelé nyíló, erős 
tölgyfa-hevederes, fenyüdeszkábúl való, az kapuzábé aljában vas karikákkal 
szorított csapokon, feljül pedig vas kávák között forgó, az út felől virágosán 
metszett kapun bementünk" — írják az összeírok. „Ezen kapu mellett vagyon 
kis kapu is az falu felől.... Fedele pedig az kapunak négy sorú zsendelye-
zés, egy sor lyuk galamb ház is lévén rajta". — 1736 ̂  [Néhai gr. Bánffy 
Dénes idevaló birtokának összeírásából az udvarháza előtt álló kapu leírásából:] 
Az udvarház kapuja naptámadot felől, jó erős, majd új, az utca felől 
virágosán metszett faragott tölgyfa oszlopokból v. kapubálványokból való kapu 

i* ^ *.gaj jeizett évekből származó adatok a fazárakra vonatkoznak. Ha egy-egy 
községben mindkét csoportra nézve találtam adatot, a fazárakat illetőket külön bekezdés
ben és *-gal jelezve közlöm. 

a* Ugyanilyen a gyümölcsös ajtaján is. 
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és mellette való utca-ajtó négy sor jó zsendely- fedél alatt. Az kapu és utca* 
ajtaja feleit az zsendely-fedél alatt egy sor lyuk galamb ház. Az ajtó szem
öldöke felett kerekdeden csinálva, és az udvar felől gyalult fenyődeszka da
rabokkal bedeszkázva. — 1773:* Az udvarház.... az hová is járnak bé az 
utca felől, virágokra metszett, tölgyfa derek kapufél-fákra erigált zsendelyes 
fedelű fagombos, egy rend galambbúgos, kétfelé nyíló, már megavult és né
mely helyen a deszka töredezni kezdett, párkányozott és a hevederekre lapos 
fejfes] vasszegekkel szegzett fenyő-deszkás nagy kapun ... Az kapu mellett 
vagyon bejáró kis s[jtó] is. 

*1736:1 [Gr. Bánffy Dénes udvarházának leírásából:] Az csűrés kert
ből, délfelé jó faragott tölgyfa, kfvüi az csűr felől metszésses melyékes ég 
kflszöbes, ó-zsendelyfedeles, fa sarkokon járó, fa-zárlós, fa-kilincses fenyődeszka 
középszerű jóságú ajtó szolgál az veteményes kertre, mely is jó fenn álló 
támaszos, lészás és szalmával fedett kerttel különezteíik a csűrés kerttől. 

Beszterce-Naszód megye. 

Galac 1676:8 Ezen udvarház [Székely Klára, az Alvinczi Péíer de Bor
berek feleségéé] kapuja mogyoró vesszővel font paraszt, ócska, egyfelé nyíló, 
kapubálványa négy szegeletesre faragott, ormoson egybe csatoltatott és kapus 
forma három-három faszegekkel összveszegeztetett, tölgyfákból állók 1679-ben [1] 
csináltatott, jó; melynek külső részén majd körös-körül holmi Írások meccet-
tek, mely kapu mellett jobb kéz felől nyílik bé ajtaja, tölgyfa faragott desz
kákból álló, faszögekkel öszveszegeztetett, kilincs és retesz, s reteszfő nélkül 
való, fasarkon s hevedereken forgó, jó; melynek ajtófélfája ugyan az kapu
bálványa alól-felyül az ház felől, ugyan szegeletesen kifaragott tölgyfából álló, 
az szemöldökfáján felyül hat darab szegeletes fácskákból csináltatott rostéiyka. 
Mind az kapu és ajtó lévén egy fedél alatt négy bokor szamfácskákra [!] fa
szegekkel léceztetetf, nádfedelű, rosszas, újjítást kíván. Az ajíőfélfáíől fogva 
majd az .... utca felől való szegeiéiig a földben álló négy sasfák közzé rótt, 
faragott baronával; az kapu alsó bálványostól fogva 15 hasonló sasfák közzé 
rótt baronával egy darabig vagyon jó kerítése néhül [!], az baronáknak héjjá 
vagyon, melyeket *is szükséges renoválni. 

*1735:9 [A] tornácban vadnak három ajtók. Az első jő, erős meílyékű, 
fa sarkakon forgó, fa zárü és fa kilincsü, párkányos, régi ajtó. 

Csík megye. 

Kdszon. 1773:10 Ezen [t. i. gr. Lázár] udvarban bé akarván menni 
jutottunk az udvar napnyugot felől való bütőjén lévő nagy kapura, melynek 
kötött cserefából való drányicával fedett lábjai vannak, ennek égy felé nyiliő 
fenyőfa hevederekre szegzett deszkái vannak; semmi vas nem találtatik rajta. 
— A csűrös kert tanorokjában midőn bementünk volna, értünk a régi udvar
háznak végiben való kis méheskert mellett egy nagy cserefa iábokra épített 
és kötött galambbúgos kapura; ez zsendellyei fedett, egy felé nyiliő fenyőfa 
deszkából, faszegekkel fenyőfa hevederekre szegezett kapuja; ennek felyül vas 
kávája, alóli pedig vas sarka, a kis ajtója hasonlóképpen fenyőfa deszkából 
fa sarkokon forgó, mindeniknek fa zárja vagyon. 
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Tekeröpataka. 1773 :n A kapu .... fenyőfából való medvetalpon álló 
nagy kötött kapu, ennek fiókajtója is hozzá lévén ragasztva hasonló fenyő
fából való. 

Fogaras megye. 
Vád. 1743:12 [Gr. Székely László és Ádám udvarházának leírásából:] 
A Havasról lejövő böv vizű patak mellett.... [vagyon a} curia .... Ezen 
circumjacens egész palánknak a kapuja a falu utcája felől vagyon építve, mely 
is nem régi és ecceres galambbúgú, azonban zsendelyes fedelű, kélfelé nyíló, 
jó vassarkakon forgó deszka kapujú és mellette lévő hasonló fiók és vas zárd, 

ja erős kapu. Vagyon ... ezen kerek palánknak a patak felől való olda-
égy tisztességes és vas-sarkakon forgó olyan deszkából való kis ajtó, 

amelyen a ... patakra commoditate kijárhatni. Ennek is egy kis hegyes csűpő 
zsendelyes fedele. 

Háromszék megye. 
Papok, 1825 ;15 A bejáró hely ezen [Heníeriana] kúriára vagyon az észak 
felől való részenn egy tölgy boronából 4 négyszegre kifaragott zsendelyes 
fedelű, galambbúgos kapunn, melyen vas sarkú deszka ajtó van. 

Szárazpatak. 1825':" [A néhai Henter Antal] curiájára való bejárás va
gyon észak felől egy négy szegre kifaragott tölgyfából készíttetett galamb
búgos utcakapun, mely zsendellyel vagyon megfedve, de a gondviseletlenség 
mián mind deszka utca-ajtója, mind pedig fedele romladozott állapotban va
gyon, a kis kapun pedig egy csepp ajtó sincs. 

Hunyad megye. 
Marosnémeti. 178311$ Ezelőtt mintegy hét-nyolc esztendőkkel csinálta
tott a Kajámban is egy méhes kertet az udvarra és a csűrös kertbe 
két bejáró nagyobb és kisebb zsendelyfedél alá galambúgos kapukat. — Az 
udvarra bejáró zsendely fedél alatt levő, kétfelé nyíló, nagyobb és kissebb 
deszkás galambügos kapu,1 kapu félfájával, deszkáival, zsendellyeivei, rajta 
lévő vas szegekkel, lánccal, reteszfővel egyszóval minden maíerialéjival együtt 
aestimáltatott 20 hung. fi, 40 dr.ra.1 

*Nagyrdpolt. 1737:i6 [Petrichevich- Horváth Boldizsár udvarháza egyik 
istállójának ajtaja] fa kolccsal nyitó fa zárral záródik. 

Zalasd, 1742:17 [Bartsai János conscriptiojáből:] Ezen nobiíitaris curiara 
bemenő tíz szál fenyődeszkábói tölgyfa sarkakra és hevederekre, deszkázatja 
három renddel laposfejfi vasszegekkel megverve, felyül két vaspántokon for
duló, kétfelé nyíló, jő statusban lévő kapu áll délre, vastag tölgyfa oszlopo
kon rendes kötésekkei megerősítve lévén, melynek tetején kétszeres gaiambúg 
is találtatván, megszakadozott zsendelyes fedele vagyon. Emellett vas sarkakon 
és pántokon forgó, avatag fűrész-deszkákból csinált ajtó is vagyon, hozzávaló 
tizennyolc szemből álló vas láncával, kapcsával és ellenző vasával együtt. 

l A forrásban aláhúzva. 
8 Ugyanilyen kaput ír le a csűrös kertben is ugyanilyen értékben, 
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Kisküküllő megye. 

Hosszáaszó. 1718:18 Az udvarról nyílik a csűrés kertre egy sövényből 
font kapu és mellette lévő deszkából csinált vas sarkokon pántokon forgó ajtó 
vas retesszel és reteszfőjével.... Nyílik ezen csűrés kertből az majorházra 
egy kis fasarkokon forgó levél kapu mellette lévő vas sarkokon pántokon 
forgó ajtajával együtt. 

Széplak. 1737;19 Ezen [t. i. a Peírichevich- Horváth Boldizsár] udvarra 
az ország útjáról nyílik bé jobb kéz felé kereken kötött kapu lábon, feljül 
vaskávában, alól vascsapon forgó, cserefa sorokban vésett, három cserefa 
hevederekre faszegekkel leszegezett, kilenc szál öreg fenyődeszkáből készítte
tett nagy, de avatag kapu; mind deszkái ennek, mind heveden, de kivált a 
kapulábok annyira megemésztettek, hogy más kévántatik helyében, egy helyen 
meg is van támasszal gyámolítva, napkelet felől, t, i. a kapu nyílása felől 
vagyon azon nagy kapuval öszvekőtöít egy gyalogajtó is, mely is cserefa 
sorkon, feljül bőrből csinált kávában forgó, diríb-darab fenyődeszkából készít
tetett, és mind a nagy, mind ezen kis kapu cserefából készült zárral záródik, 
mind az három egyenlő magoss kapuláb vagy melyékek egy gerendában kö 
téssel vágynak foglalva, mely gerendára fenyődeszkáből egy rend galambbúg 
készítetett, és három rend zsendellyeí van fedve. 

*Küküllőszéplak. 1737:20 [Peírichevich- Horváth Boldizsár udvarházának 
leírásából:] Nyílik.... ajtó a csűrös kertben járő sikátorra .... egy zsen
dellyeí fedett kötött kapulábon, feljül vaskávában, aloll fészekben forgó, 
cserefa sorokban vésett, három szál cserefa hevederekre, kötés nélkül, - fasze-

szegezett, tíz szál fenyődeszkából készített, egyfelé nyíló, avatag és 
ózott, de hogy tovább ne bomolják, egy szál cserefa kötéssel erősíttetett 

kapu nyílik, mely is záródik fakolccsal nyílható fazúrral — Csak az egy vete
ményes kertben járó ajtó záródik vasreíesznél fogva lakattal, a más kettő 
fazárral. — Mind a három istállóknak jó erős fasarkon forgó ajtai vágy
nak, ketteje ajtó, záródik kulccsal nyíló fazárral, de a harmadiknak nincsen 
zárja. — Ezen lóistállók .. contiguitásában következik egyfelől csere-sasban 
rakott, másfelől gerezdben rótt, boronából készült sajtószin vagy árnyék [!], 
melynek ajtaja fazárral záródik s fakolccsal nyittaíik, hasonló az istálló-
béliekhez. — A két istállón öt paraszt-ajtó vagyon: egyike fakolccsal nyíló 
fazárral záródik. 

Pócsielke. 1670:S1 Az udvarkapu felett egy galambház jő zsendelyezés-
sel, jó deszkázassál" kétfelé nyíló kapu, vas sarkokon vas kapoccsal záródik 
be, minden romlás nélkül valók a deszkái. — 1702:22 [A gr. Székely-udvar
ház leírásából:] Az udvarházra bejáró nagykapu,jő zsendelyes, kétfelé nyíló, 
kétsoros galambtartó rajta, vaspánt kettő, mellette egy kis kapu, jó vas
sarok rajta egy. 

*Szászvesszős. 1711 (1761) :33 Az tornác végiben sövényből font kis 
kamarácska, deszka ajtaja, vassarkokon járó fazúrja, vashorgas kolcsa. — 
[A] gyümölcsös kert.... ajtaja fenyődeszka, fasarkokon járő, fazárú, cserefa-
mellyékei, egyik mellyékébe egy vas retezfő. A csűrös kertnek és ezen 
gyümölcsös kertnek végekben egy négyszegű veteményes kert, nem nagy, 
bejáró ajtaja hitván fenyődeszkáből való, fasarkokon járó, fagerezdes zárú, 
egy vasretez rajta, — Egy kis veteményes kert, rossz lészás kert körülötte, 
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bejáró ajtaja fasarkokon járó, fenyődeszkáből való, fagerezdes zárú. — Egy 
kis kert.... ajtaja fasarkokon járó, fazdrú, 

Kolozs megye. 

Ajtón. 1802:Si Egy régi udvarház [a] hozzátartozó galambbúgos 
kapuval és a curia körül találtató deszka kerttel együtt [a becsüsök] 
hitek tétele után [megjöecsülíeteti 

Alsőzsuk. 1685:2i Azon alsó magyar suki nemes udvarháznak a falu felől 
való bejáró nagy öreg kapuja galambbúbos, kétfelé nyiló kapuja fenyőfadesz-
káből való, erős vassarkokon forgó, kéí vaspánttal megerősített egy erős 
retesz reíeszfővel együtt, más egy kis retesz refeszfejével együtt. Ezen öreg 
kapu mellett egy bejáró ajtó stb. — 1722:26 [k gr. Székely Á d á m udvarháza 
előtt:] Ezen udvarháznak előtte napkelet fslői vagyon az országútja, melyről 
bejárója is, holott kéí jő fakapu- feleken óv [I] fenyődészkákből álló, alóli 
fasarkokon, feljül vaskarikákon forgó kétfelé nyíló vasreíeszes kapuja, mely 
mellett fasarkokon, fazáros, bejáró kis ajtó és ez kaputól fogva az udvarház 
körül, kívül és belől gyámotokkal megerősített, meglehetős lészájü sövénykert, 
melynek a Szamos felé való szegeletinél az vízre kijáró tőgyfadészkából 
csinált fasarkokon forgó, íőkezdros ajtó, — 1744:® [Néhai gr. Székely Á d á m 
javainak conscr.-ből:] Nemes Erdélyországába Kolos vármegye Alsó járásába 
a Kis Siamos nevű folyóvíz mellett, Alsó Suk nevű faluba vagyon veszőből 
karókra font, tátaaszos, lészás kerttel környülvett udvarház, melynek dél felé 
nyíló vassarkokon forgó, simán faragott kapufelekre épített, zsendellyei fedett, 
két contignatiojú galambbúg alatt gyalult fenyődeszkákból csinált ajtó 

Bdnffyhunyad. 1792;** [A br. Bánffy Sándor udvarházába] délre három 
tölgyfa-lábakon álló, jómóddal essveköttetett, kétfelé nyíló hevederekre 12 szál 
deszkából jó fejes vasszegekkel laszegezíeietí más kisajtajával, vaskapcsok
kal lábaihoz foglalt, vassarkokon forduló, jó vériben [I] levő zsendely alatt 
való, 1778, esztendőben jómóddal épült u. n. galambúgos kapun bemenvén ... 

Bonchida, 1720129 [Bánffy Farkas conscriptiőjából:] A kúria kapuja ,jó 
fenyődeszkából csinált gaiambúggos [!] kétfelé nyiló, jó erős kapu, ennek jó 
erős grádicsos ajtaja".— 1764:30 [Bánffy Farkas conscriptiőjából:] Ezen... 
nobilitáris curianak bejáró nagy udvarkapuja az bonczhidai piaccal északra 
szemben áll; melynek galambúgos, íölgyfakötéses kapufelein kétfelé nyíló 
hevederes táblái vassarkokkal és kapcsokkal vadnak, melléje ragasztott gya
logosok s lovasok bejáró kis kapujával együtt felállítva; mind kapujára, mind 
kapufeleire nézve még jő darab időkig megszolgálhatok épületbéli fái. Á nagy 
kapunak derekán való hevederit sarkához foglaló lakathoz készült reteszfős 
zárója tarija, a kis kapunak reteszfőkben elétojő vasrúdja, vas szárnyával 
lakathoz van késíítva. 

*Egeres. 1699:31 [h Gyulaffy kastély leírásából:] A kastélyba „mennek 
bé elsőbben is a kii palánkba, rossz zsendelyezés alatt, galambbúg nélküli 
kétfelé nyíló, felső részin vaskapcsokon forgó, fenyődeszkából csinált kapun, 
melyeknek kapufelei tölgyfából parasztosan vannak kifaragva, a foglaló fáján 
is vas kapocs, melyen van vas reteszfő, jó nagy öreg bécsi lakat kócsostól, 
emellett egy kis kapu fenyődeszkáből; fasarkokon forgó, fakilincs és gerez-
des zár rajta kolcsosíőr. 
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*Gyalu. 1679:8S [A vár leírásából:] Vagyon az vár alatt az csűrös kert 
felöl egy kutyáknak való ház. Vagyon az dombon egy füegőria, amellett nem 
messze egy fa tartó kert tőke kapufa, tőke zárja [Tőke kapuya Töke Zaria], 
— *1727:ss [Egy kőpincének az] „utca felől való ajtaja, vassarkokon forgó, 
tökezáros fenyőfa ajtó", ja van. — A malomháznak vagyon.... más ajtaja is, 
mely fasarkokon forgó fakilincses, fazáros, régi deszkaajtó. — Vagyon ezen 
udvarra járó egyes ajtó, mely is fasarkon forgó fazáros, fetjül isindeiy-ledeles. 
— *1740:u A porkoláb és a hajdúk háza pitvarából az említett házbj [szoba] 
nyílik vassarkokon forgó, vasreteszes, fakilincses és fazáros, jő fenyődetska, 
párkányos ajtó, mely ajtónak erős tölgyfa ajtófelei vannak. — A z . . . porkoláb 
ház és faragőszin (mely most istálló) között a kert oldalában vagyon gyalult 
fenyődeszkából csinált párkányos jő ajtó, mely ajtónak tőkezárja, de vassarkai 
és sarokpántjai vannak. — Ez közelebb megirt, egy széltiben lévő három 
akolnak külön-külön tőkés vagy sorompős, faragott tölgyfa desikából valő, 
de megbomladozott és avult levélkapui vannak. — Vagyon az csűrös kerten, 
észak felől egy tőke záros és fasarkokon forgó, paraszt fenyődeszka jó ajtó, 
melyen az Nagy-Kapus felől lejövő patakra járnak ki. D e ugyanezen csűrös 
kertnek dél felől való oldalában vagyon más, de ehhez mindenekben hasonló 
ajtó, melyen egy nagy akolba (mely régentén vadaskert volt) járnak... 

Gyerővásárhely. 18221'6 [Qr. Haller Qábor örökőseinek összeírásából:] 
Vagyon pedig ezen curia a falu felső, napkelet felől való részében. Ennek 
északi részén vagyon a közönséges béjáróhely, az holott is íanáltatoít ugyan
azon edgy fedél alatt edgy kisebb, fenyődeszkákból készült, más meg is avult 
ajtó, egy vasretez [I] záróval együtt, viszont egy nagyobb ugyan deszkákból 
készített, kétfelé nyíló kapuajtők, felyülről vaskapocs (!) régi sarkok vagyon, 
megavult cserefa lábak között, melynek tetejében vagyon egy sendellyel fedett 
galambbűg is; ez mind összvebecsültetett. 

*1822:se Vagyon edgy régi béllett ajtaja, melynek vassarkai, vasgilintse [!] 
és ütközője hitvinok ... vagyon bélleit ajtaja vassarkokon; vasgilinccsel és 
ütközővel, de fa éjjeli záróval. — [Egy másik szoba] ajtaja vassarkokon, vas-
rekesszel kívülről-belőlről fatartóval záródik. 

Gyulatelke. 1808.,87 [Néhai gr. Nemes György halálával leányai Mária 
és Druzsiána számára készüli összeírásból:] A közelebbről szomszédolt udvar
ház dél felől való részén a falu közönséges utcájától nyillik befelé az udvar
ház udvarára égy fenyödeszkáből készült vassarkokon és kapcsokon forgó 
rongyos zsendelyes, galambhúgos fedelű, alkalmas kapufélfáju kapu és mel
lette égy kis fasarkokon álló, vaskilincs-tartójú kis ajtó. [Az ü, n. alsó udvar
ház, („mely a feljebbinél régibb curialisnak importáltaíik")1 előtti kapuról:] 
Vagyon bejárás ezen curialíshoz égy tölgyfa felek köiött, vassarkokon forgó 
hat tölgyfa lécekből készült, viseltes galambbűgos kapun, mellette lévén égy 
fasarkokon forgó ajtó. — 1829138 [Br. Szentkereszthy Istvánná gr. Nemes 
Druzsiána kúriája] két részre oszlik, az első részen vagyon a major, melynek 
bejáró kapuja fedele galambbűgos, gyenge zsendelyes fedéllel, oldalai viseltes 
deszkákkal, vassarkokon állván; ezen kapu becsültetett 10 r. fcvra, 

* Hidegszamos. 1727 :m Vagyon égy ványoló malom .... boronából fel
rótt, szalmafedeles, az ajtaja fasarkokon forgó, fakilincses, fazáros, fenyőfa-

i Ez jelenleg (1808) fogadóként használtatik. 
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deszkából való, gerendelye válúja, kölyüje tölgydeszkáből valók s jók, a ge-
rendelyen két vaskarika és két vascsap. 

Kolozsborsa. 1797:iQ A bejáró kapu vagyon napnyugotra, két oszlopok 
között, melyek tölgyfából valók, szépen kífaragottak, áüapolíyokra nézve még 
haszonvehelők, hozzátartozó kétfelé nyíló levél, vagyis lécajtó kapuival, a 
mellette lévő ajfóhely pedig üressen ajtó nélküli való. — 1836:11 Vagyon egy 
galambucos [! galambutzos] kapu három középjóságú kapufeleivel és deszka
kapujával, mely újítást kíván, mellette egy vassarkon forgó kis fenyő ajtója, 
fakilincsével és reteszeivel. 

Középlak. 1768:42 Ezen circumvicinált udvarnak dél felől való részén 
vagyon három tölgyfából kifaragott, a íövökben megtoldott kspufélfákon két
felé nyíló, fenyődeszkábőí álló, vassarkokon és kapcsokon járó, régen kötött 
galambos nagy kapuja, mellette lévő fakiíincses, ugyan fenyődeszkából csinál
tatott kissebb ajtajával együtt. 

Ládvég. 1791 :iS A luteránus szásiok templomával szintén szemben va
gyon bemenete! az írt [gr. Toldalagi Zsuszánna br. Nalátzi Istvánná] nobili-
tárius curiára égy toldott cserfakapu fedelekre alkotott, avadag fenyődeszkából 
való, zsendellyel fedetett galambúgos, egyes nyílású kapun, melynek nyílásánál 
vagyon égy törpe gyalogajtőcska és mindez, mind pedig a kapu táblája vas
sarkokra vágynak alkalmaztatva. 

Magyargyerőmonostor. 1765 :u [Néhai Kemény János nobilitárius kúriája 
előtt:] Volt egy galambúgos kapufél, deszkakapu rajta, mely még most is 
megvagyon romladozófélben. 

*1658:í£ Az gyümölcsös kertre nyíló egy jó deszkás kapu, felül vas 
sarka, szalmafedele jó, fazár rajta, köröliette lészás sövénykert, fedeles szal
más. — A Kemény Péter udvarházára nyíló nagy kapu faragott fenyő
deszkás ... fazár rajta. 

*Mezőerked.í 1718':** Az méheskerínek az ajtaja deszka, fasarkokon 
forgó, kócsos tőkezárja vagyon, tölgyfa ajtófélfáj a. 

Mezőpagocm 1 7 6 2 : " [Br. Jósika Józsefről Jósika Sámuelre, mint utódra, 
álltala pedig áirendába br. Szentkereszthy Sámuelnek átadott curia leírásából:] 
Az galambúgos kétfelé nyíló fenyődegzka hitván kapui és kis ajtaja vaskari
kákkal foglalt és azzal erősíttetett vascsapokon vasperpencében forogván, a 
kapunak és ajtónak felső sarkait a kapuféifához pántos vaskapcsok foglalják; 
ennek zsendelyezése és a kapufélfák a föld színén elsorvadtak és ehhez ké
pest ae8timáltatott 5 m. frt.-ra. 

Szacsák. 1781 :iS [Néhai Endes Péterné Kornis Klára jószágainak össze
írásából:] Ezen megírt curiának alájáró kapuja esik délre, mely is három 
éíő [I] oszlopokra s galambúgra építtetett, mely kapufelek közé kétfelé nyíló 
fenyődészkákből épült, vassarkokon forduló kapuk járnak, gyalogajtójával, 
zsendelyfedél alatt középjóságú kapu. 

Válaszút 1825: *9 A bejárónál [a néhai Bánffy Ferenc kúriája előtt] vagyon 
égy kemény tölgyfából, négyszegre faragott, három kapufélfákkal, vassarkokon 
forgó, kétfelé nyíló fenyőfa deszkából készült kapukkal, mellette lezárós és 
vassarkon kiskapuval épített, zsendelyes fedelű, galambúgos kapu, mely is 
ahoz értő mesteremberek által becsüitetett 69 rénus forint 40 krajcárra. 

1 A forrásban: Szászerked. » 
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Zentelke, 1715:50 [Bánffy Farkas udvarházának leírásából:] Vagyon az 
udvarnak napkelet felől kétfelé nyíló, jó, deszkás kapuja, melynek vannak vas
sarkai hevederekkel, retesz reíeszffivel, melyen békó- lakat áll. A kapu felett 
vagyon kis zsendeíyes galambház. — 1720.í61 [Bánffy Farkas conscripíiőjábői:] 
Vagyon ezen .... udvarház környülvéve jó erős kőfallal a Kalata vize felől 
való háznak végéig. Vagyon az udvarnak napkelet felől jó kétfelé nyíló desz
kás kapuja, ennek vannak vassarkai, vaspántokkal, retesszel és reteszfővel 
együtt, melyen békő-lakat áll; a kapu felett vagyon jő zsindelyes galambház. 
— 1721 :í2 A csűrös kertnek .... dél felől való részin vagyon egy tölgyfa
kapufelekre épített fenyőfa .... kapu, ennek tetején vadnak fenyőfa fűrész-
deszkából csinált galambbúgok jő zsendelyezés alatt. 

*1715:ht Vagyon az udvarháznak a templom felől szép zsendeíyes 
bejáratú nagy ajtaja, melynek vagyon retesze, reteszfeje és erős fazárja. — 
*1721:H Ezen kőépület alatt vagyon egy még jő bőthajtásos kőiábakon 
álló kőpince, mely házat, az mint referálják, praetendálja az úr, Bánffi Farkas 
uram is. Ezen pincén vagyon faajíőfeleken és fasarkokon álló fenyedeszkáből 
való ajtó, melynek zárja is fábul való tőkezár [Fábul való Tőke zár]. — 
[A] veteményes kert vagyon az .... majorház udvarának és ai csűrös kert
nek az hosszában , melynek az ajtaja az udvarról nyílik bé napkeletre, 
az ajió faragott fenyöfábul valő fasarkokon állő és fa tőkezár rajta [Fa Tőke 
zár rajta], az ajtőfele fiiegoria formára zsendelyezeít. — Vagyon az 
Kalotha vizén egy két kőre csinált feljül csapó malom zssndelyezés alatt, mely
nek ajtaja régi viseltes fenyődeszkábul valő, fa tökezár [Fa Tőke zár] rajta. 

Maros-Torda megye. 
Erdőszentgyörgy. 1774-J5 A kapuja ezen majornak észak felől vagyon 
és építtetett vastag cserefáből, négyszegre faragott s földbe rakott vagy fel
ásott kapuzábékből, vagy három kapufélfáKból olyan formálag, hogy azoknak 
felső végeibenn egy kifaragott kapu szemöldök-gerenda hüzatíatott s belé-
vésetfetvén, kötésekkel arkas [? árkus ?] formára kerekíttetett, mely szemöldök-
gerendákban keresztül fák vésetíetvén s azokra gyalult deszkákból galambüg 
építtetvén bé is zsendelyeztetetí. Ezen kapufélfák mellett áll és nyílik még 
egy fakávákban forduló és fasarkokon járó, egerefában vésett hevederekre 
csakugyan faszegekkel szegezett, kétfelé nyíló, fenyődeszkájú levéikapu vagyon, 
de emellett bejáró küs ajtó is. A kapufélfái kelteinek egymáshoz közelállítta-
tások között — melyek közi alól küszöb, felyüi ajfószemöldök vásetieií?én — 
bejáró ajtó-hely hagyatfatott, az ajtószemöldökfán felyüi az galamb(b)úgig 
megcifrázott, szélíyes cserefadeszkákkal csináltatott bé azon két kapufélfának 
köziben. Ezen küs ajtó is, hevederire csak faszegekke! szegezett fenyődesz
kákból való, a sarkai fából lévén, fakilincse hasonló ütközőben huzattatik. 

*1743:66 [Wesselényi Ferenc udvarházának leírásából:] Járnak be... az ud
varba észak felől négyszegre kifaragott, földbe beásott s felállított hat csere-
lábű, a két első tekervényesen cifrázott, a középső paraszt és napkelet felől 
valő kötése leesett, gombos kötésekkel erősített s kötött kapuk alatt, a kapu 
rajta négyszegre kifaragott, három cserehevederekre és azon hevederek köté
sire vas- és faszegekkel szegezett, féldeszka héjján tizenkét gyalulatlan fenyő
deszkából valő, bemenet balkézre levő cserelábba belevésett, fakávába foglalt 
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cseresarkon, jobbkéz felől való cserelábra szegezett, eléüiő fazárral, vagyis 
gerezdes kolcsal jár.1 [A] „veteményes kertbs fából csinált gerezdes kolcsoló-
val s gilinccsel záródó ajtón" [mentek be az összeírok] [Kettős csűr:] A négy 
kapufa sarkokon kétfelé nyíló, három fasiegekkel belől záródik, a negyedik 
pedig retesz, fa és lakattal. 

Oőrgényszeníimre. 1688(1789) i™ [k fejedelmi uradalom udvarházának 
leírásából2:] A Görgény vára alatt való Őnságok [t. i. a fejedelem] udvar
házára nyílik egy kétfelé nyíló, fenyődeszkábői csinált, megavult párkányos 
kapu, párkányai behullottak többire, alól vascsapokon forog, tö?iben lévő két 
vaskarikákkal, ezen csapok meg vadnak erősítve, felső facsapjai vastag vas
karikákban vadnak foglalva, vas reteszfőjű kapubálványai régi, megodvaso-
dott tölgyfából valók. Ezen kapu mellett vagyon egy hitvány, párkányos fenyő
deszkából csínált ajtó, fahevederre, alól vascsapjai, feljül facsapja vaskarikák
ban foglalva, jő vasrefesz rajta, reteszfő nélkül.— A csűrés kertnek belső 
kapuja négy tölgyfa kapubálfányra építve, fiókkapuja köiepin; ezen két kapu 
mindenik vascsapokon forognak, feljül vaskarikában vagyon foglalva, középső 
kapuja is hasonló. Ezen kapuk deszkái avultak, Esendelyezése megavult, ga-
lambogossa [!] ornlőlag áll. — 1780.5S [Bornemissza János udvarházának le
írásából:] A belső belső-csűr határozván a most említett tonarokat, mely csűr 
is tagosán kerített, sövénytámaszos fedett kerttel nagyobb részében és két
felé nyilő, isendelyes, galambügos, csere kapulábakon álló záros kapuval, a 
kapun alól pediglen igen kemény csere* sasokban faragott, fenyőfákból raka
tott, zsendeiyes palánk-kerttel koinyülvétetve. — 1815:69 [A néhai Kemeníri 
Pál, most br. Bornemissza Lipót udvarháza előtt:] Három kőlábak között 
kétfelé nyíló nagy kapu, alól vassarkokkal, vaskapoccsal béreteszlő, a kis 
kapu is alól vassarkokkal, de fakilinccsel, galambúgos zseodelyfedél alatt. 

Magyarbölkény. 1826:60 [Jósa György udvarháza előtt:] Az utcáról be
járó galambügos kapu zsendelyfedél alatt, négy cserefa ágasokra készítve; 
kétfelé nyíló és mellette lévő ajtóval. 

Malomfalva. 1795:61 [Wesselényi Farkas udvarházának leírásából:] Va
gyon még az utca felől éppen a kertbe nyíló galambügos nagykapu Is sas
fákba, fenyőfából készült. 

Nagyküküllő megye. 

Pálos. 1742 ;62 [Gr. Kornis István Páloson levő acquisitum rész-jószá
gának udvarháza előtt:] Elsőbben is ... napkelet felől az udvarház kötött és 
gaiambbúgos kapuján, amidőn bementünk volna ... 

Szdszvesződ. 1738:** [SCölöséri Sámuelné (de Keresér) Mederin Asnata 
Fehér vármegyében levő birtokainak összeírásában az idefalő udvarház le
írásából:] Az udvarkapu és mellétje lévő utcára szolgáló ajtó alkalmas zsen-
deiy-fedél alatt együvé kötve s építve, mely kapunak s ajtónak kapufélfái s 
felső gerendája tölgyfából valók, szépen faragottak, kívül az utca felől virá
gosán metszettek, jók. A kapu feljül boltosán, az ajtó penig hosszudák [!] 
1 A csűrkertbe is gerezdes fakolccsal záródó ajtón mentek be "az összeírok. 

2 „Inventarium Bonorum Görgény Szent imreh anno 1688" másolata (1789). [E for
rásnak az Országos Levéltárban lévő példányából részleteket közölt Jakab Elek a Száza
dokban (1883. 416 kk.)]. 
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négyszegletesen és ezen ajtó felett való üregben keresztfáson van csinálva; 
mely kapu s ajtó felső gerendájára vagyon építve az feljebb említett zsendely-
fedél alatt egy sor galambuc. Ezen kapunak semmirekellő, rongyolódott 
fenyődeszkáből való, kétfelé nyíló kapuja, forgó oszlopai, hevederei tölgyfából 
valók, avatagok, nem derekasok; mely forgó-oszlopok alól fatőkében, feljül 
penig a kapufélfában szegzett vaskávákban járnak. Az kapunak középső zárlö-
hevederének az említett uícaajtő felől való végin ugyan vasreteszfőben lakat
tal záriódható vaskáva, az utcaajíónak forgó-oszlopja alatt tőkében, feljül fa-
kapocsban jár, mely ajtó bikfadeszkáből való, avatag, semmi vas és zár 
rajta nincsen. 

Szeben megye. 

Hortobágyfalva.1 1763 ;84 [Br. Bornemisza Ignác udvarházának leírásá
ból :] Ezen udvarba a megnevezett utcáról mennek bé dél felől egy régi, hitván 
s már a földnek színén egészen kirothadott, nagy cserefából felállított és délre 
hajlott s régi zsendellyel megfedett, kétfelé nyíló kötött galambúgos kapun, 
bárom vaskapcsokkal az nevezett oszlopokhoz szegezteítekeo, mely kétfelé 
nyíló nagy kapu mellett lévő gyalog kapucskától csak három lépésnire jobb
kéz felől adja elő magát egy kőből kirakott kút. 

Szilágy megye. 

*Böshdza. 1766 körül :u Egy kis ház fazáros, erős tölgyfadészka 
ajtajával. 

Kraszna. 174516* Á gr. Székely László és Á d á m udvarházának kapuja 
új és az mostani tiszttartó munkája, még nincsen felállítva, mivel csak az 
idén csinálták; az kapu vastag tölgyfákbői faragott és a cifrán készülve áll 
három talpokon, melyeknek kettején az kapu ajtaja forog, harmadikán penig 
az gyalogajtó áll. Az ajtók is erős tölgyfából faragva vastag deszkából valók.* 

*Sztlágyballa. 1727 :«7 Egy méhkelencén tölgyfa ajtó van „tőke-zár fával". 
* Szilagy nagy falu. 1727 :ts Az itteni elpusztult Bánffi udvarháznak egy 

része gabonásház formára építtetett, melynek elegyes deszkákból fasarkokon 
forduló vasretesszei, releszfővel, lakattal, tőke-zárral való ajtaja vagyon, — 
Villa seu horreum. A Berettyónak észak felől való részén, a Barát rétén alól, 
majorság rét széliben jó csüröskert vagyon, melynek egy része jő gyámolos 
és lészás kerttel vétetett volt körül, más része új kerttel most keríeltefik, 
tölgyfa deszkákból való jő leveles kapu rajta tölgyfa tőke zárjával és fakalcsd-
val együtt 

* Szilágysomlyó. 1721:m Vagyon pince építve hozzávaló négy darab 
tölgyfa deszkábúl csinált ajtajával, fasarkkal, hevederrel, vasretesszel s retesz
fővel, tőke-zárjával együtt.* — *1727:™ A vár délfelől való bástyája (mely 
Doboló bástyának hivattatik) pincéjének „ajtót és ajtóiéit közönséges fából 

1 A forrásban: Korniczel alias Hortobágyfalva. 
3 Ugyanebben a forrásban az udvarház leírásakor megjegyzik, hogy „a nagyobb 

szoba ... kettős mestergerendája és minden padlása tölgyfából vagyon, paraszt ácsoktól 
kibárdolva..." 

* Egy másik pincén ugyanilyen zár. 
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tőkezárral csináltattak. — Vagyon alkalmas pince építve .... ajtaja négy darab; 
tölgyfadeszkából, vasretesszel, reíeszfejével, tőkezárjával vagyon.1 — pincén :j 
tölgyfából, fasarkokra csinált ajtó vasretesszévei, reteszfejével, jó töke-zárjá
val elkészítve. 

Szolnok-Doboka megye. 

Szentmargita. 1786 .-71 [Néhai gr. Nemes Ferencné gr. Bethlen Druzsiánna 
posteritásai udvara előtt:] A kapu kétfelé nyíló, galambbúgos zsendelyfedél alatt, 
három cserefa kapufeleken álló, hijánosság nélkül való, vassarkokon forduló, 
melynek fél táblája három fenyődeszkából, hiányos. 

Vice. 1754:™ [Özv. Jábrodi Jábroczki Gáborné Szeredai Borbára kúriája 
előtt:] A kúriára nyílik jő zsendelyes fedél alatt erigálíatott, cserefa melyékű, 
cifrán kimetszett, megfestett, munkás, egy rendbeli galambúgos kapu, ugyan 
hasonló melyékű bejáró ajtója, a kapu kétfelé nyíló fenyőfadeszkábul párká-
nyosan lécszegekkel szegeztetett, alól fasarokban vaskarikákkal megerősítte
tett, feljül pedig vaspántokbul csinált sarkai, bezáró vaslánca, az ajtója alól-
feljül vassarkakon forgó, vaskilincsen járó, kívül az ajtó mellett egy zsúppal 
fedett, négy sasfán álló szakái-szároztó nagy umbraculum. 

Torda-Aranyos megye. 

Álsódetrehem. 1757 x™ [Br. Bornemisza Ignác idevaló birtokának leírásá
ból:] Vagyon építve az udvarház a falunak észak felől való felső végiben, 
amelynek udvarára mennek bé három tölgyfaosziopokon építtetett zsendelyes 
galambúgos kapun, balkéz felől mellette lévő kis ajtóval együtt, fenyőfa desz
kából való kétfelé nyflő nagy kapuja délre, hasonló deszkából a kis ajtaja 
fasarkakon forduló vagyon. 

Gyéresszentkirály. 1751 :u [Gr. ifj. Bánffy Györgyné Thoroczkai Ágnes 
conscriptiőjáből:] Térvén a csürkapuhoz, íanálánk égy újonnan tölgyfából ma-
gossan felálló zsendsilyel fedett galambuk [!] formára épült kapulábat sövény 
alacson kapujával és ki- s bejáró, de most befont ajtójával együtt. 

Mezöbodon. 1679 x™ Ezen [t. i. a majorházon] alól vagyon az csűrös 
kert, melyre nyílik kapubálványos és deszkás galambbúgos sövényből font 
kapu, mellette egy kis gyalog-kapu fazárjával együtt. — 1712'.™ [Néhai 
Bethlen Gergely curiája előtt:] Az nemes udvarház vagyon az falu alsó végin 
egy oldalban .... Ennek mind körül rossz gyalog-kerttel bekerített udvarára 
mennek be egy erős köíéses lábakon álló, kétfelé nyíló, fakávákban forgó, régi 
deszkázatú egy rend galambbúg felett való, romladozott zsendelyfedél alatt 
való nagy kapun, e mellett vagyon, ugyanazon romladozott zsendelyfedél alatt 
egy fasarkokon forgó kis kapu ... 

*1679:77 Az udvarház udvarára vagyon kétfelé nyíló, vaskarikás, vassar
kon és vaskapcsokon forgó, vasszegekkel szegezett, vasreteszes, reteszfejes, 
deszkás öreg kapu; ezen kapu mellett vagyon vasszegekkel szegezett, fasar-
kos, fazáros és fakilincses kis deszkás gyalogkapu; ezen kapuk szalmával 
fedettek. — Az udvarról az kapun kimenvén, bal felől az veteményes kert 

1 Itt még két ilyen pince-zárt írnak le. 
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ajtajáig vagyon öt sasfák köziben rakott palánk, azon alől vagyon az vetemé
nyes kertre nyflő fasarkos, fazáros ajtó. Ezen kert jó támaszos, fedeles kerttel 
vagyon bekerítve. 

Mezőszengyei. 1743:™ [Néhai Kisrédei Rhédey Ferenc udvarháza előtt:] 
Vagyon az udvar kapuja napkelet felől vaiő részin, melynek lábai vannak, 
szép kapukra illendő virágokkal illusztrált, négyszegre kifaragott, kétölnyi 
bosszúságú nagy cserefákból, a felső vége ezeknek ugyan négyszegre kifara
gott virágos cserefába ereszíve és ugyan virágos cserefa kötésekkel kötött jó 
erős kapuláb, ennek tetején egy rend galambbúg zsendellye! fedve és abban 
feles galamb; a kapu pedig cserefa sarokba és hevederekbe eresztett huszon
két lapos cserefa hegyes fogakból álló, emellett egy kis cserefa és azon forgó 
sorokba beléeresztett, cserefa hevederek közé foglalt három rövid deszkából, 
mely kapuk is megromladoztak. — 1768:™ Ezen circumvicinált curiaüshely
nek a napnyugoti része közepetáján vagyon kötött kapulábakon, melyeknek egyike 
töviböl elsenyvedett, vassarkokon és kapcsokon, fenyődeszkáből csináltatott 
kétfelé nyiiő, régi romladozott galambas kapu, melieíie lévő ugyan vassarko
kon járő kis ajtajával együtt. 

Szdszpénfek. 1788:*° [A gr. Rhédei Ádám és Ferenc háza előtt:] Az ud
varban bemenő kapu van észak felől, épült in anno 1783; ennesc három 
kapulábja igen jő, fejjel két cosfignatiőjü golombogus [!], a nagy kapu két
felé nyíiik, fellyel vasperecben, aló! vassarJíakon jár, úgy a kis kapu is és 
mindenik jó deszkából vagyon becsinálva, jő gondviselés alatt sokáig elszolgál. 

Udvarhely megye, 

Ahóboldogasszonyfalva. 1806:81 [Gr. Nemes Terézia udvarházának le
írásából:] A curialis lakó-jószágra mégy bé az ember, egy három cserefa lá» 
bakra készüli kötött vagy úgynevezett galambugos kapun, mely lábakhoz 
íanáííatnak egy régi deszkákból való cserefa-sarkon,, vaskapcson álló nagy és 
hasonló deszkákból csinált cierefa- sarkon álló fakiüncsfl kissebb kspu; 

Fiátfalva. 1752:™ [h gr. Nemes-kúria leírásából:] Porta curialis major 
adhaerente a dextra eíiam minőre ambae vídelicet pineís asseribus novis ta-
bulatae superne columbario scandulis feeto definítae. 

*Szentdemeler, 1760:83 Innen menvén m uraság háza feliben, az holott 
is találtatik a pitvarban bementén egy fenyődeszkából csinált paraszt- ajtó vas
sarkakon, horgakon reteszfőveí, retesznél, fazúrjaival együtt. 

FÜGGELÉK. 

Qyala (Kolozs m.). 1666:8i [Bánfi Dénes jószágainak leírásából:] Küt-
szegben is vagyon ... egy csűrös kert, mind körül támaszos, tövises, lészás, 
az kerten egy magyarországi formára csinált kapu [Magyar országi formára 
csinált kapu], mellette egy záros ajtó. Az kert közepin egy öreg csűr, négy 
bokor horgas ágason, hat bokor törpés ágasokra..... ezen is level-kapu, 
kis ajtó mellette, deszkábul csinált. 

ÍÉ 
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és települése — — — — — — — 120.— 
105. Dr. György Lajos: Az „Erdélyi Múzeum" 

története — — — — — — — — _... 
106. Fábián Béla: Nagykend helynevei — —.-
107. Herepei János és Szabó T. Attila: Le

véltári adatok faépítészetünk történetéhez 
I. Fatemplomok és haranglábak — — 60.-

108. Dr. Szabó T. Attila: Levéltári adatok 
faépítészetünk történetéhez. II. Székely
kapuk és fazárak — — — — — — 40.-

Megrendelhetők az Erdélyi Múzeum kiadóhivatalában, Cluj-Kolozsvár, Str. Báron L. Pop 5. 
és a Minerva könyvesboltjában, Cluj-Kolozsvár, Str. Regina Maria 1. 

Az 1—10. szám elfogyott. 

szám 




