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emlékére 

l. Műemlékeink világában külön szfnes csoportot képeznek az ud
varházak vagy másnéven kúriák. Amennyire hozzátartoznak az olténiai 
dombsági tájhoz ? korban és részben funkcióban egyaránt rokonainak 
tekinthető, bár egyöntetűbb csoportot alkotó kulák, annyira jellegzetesek 
voltak, a háromszéki falvak utcaképében ma is fel-feltűnő, leggyakrab
ban pilléres-boltíves kiugró tornáccal díszített, kevésbé tagolt falfelü
letű, magastetejű udvarházak. Csernátonban napjainkra is tucatnyi ma
radt belőlük, s feleannyi áll még Illyefalván, Rétyen, Uzonban, Torján, 
Kézdiszen tléleken is. 

A szakirodalom elsősorban a zabolai Basa-, imecsfalvi Cserey-, 
kisborosnyói Tompa-, erdőfülei Boda-udvarházak alapján igyekezett he
lyüket műemlékeink világában kijelölni. Kós Károly, Balogh Jolán, va
lamint Bíró József általánosítási ma is érvényesek. Az azóta végzett ku
tatómunka nyomán mikrokozmoszuk újabb csoportjai különíthetők el 
megyénkben, s ezek B. Nagy Margit legutóbbi, elsősorban levéltári anyag 
alapján megírt, az udvarházakkal foglalkozó tanulmányában foglaltak
kal, mint a ma is létező, élő udvarházi-emlékanyag nagyszerűen egy
bev3gnak 1. 

Legjellemzőbb, a rendkívül nagyfokú változatosság, annak elle
nére, hogy valamennyi, az alaprajz, méret tekintetében néhány alaptí
pusra vezethető vissza. Beosztás, a történelmi stílusokból átvett néhány 
építészeti elem használatával azonban, azok ötvözésével, a voltaképpeni 
típusépületek, valamennyi esetben megkapták egyedi, sajátos vonásai
kat; az építtető család társadalmi-gazdasági helyzetének megfelelően. 
Mindezt egy eddig kisméretű népi udvarházait illetően alig emlegetett 
falu, a rendkívül érdekes helyzetű Bikfalva (Uzon község) esetében tesz
szük vizsgálat tárgyává. 

A bikfalvi népi udvarházakról először Gödri Ferenc festőművész
rajztanár fényképei alapján szereztünk tudomást. Ezeket a sepsiszent-
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györgyi múzeum fényképtára őrzi. Közülük négy, a Kovács László szer
kesztette, Séta bölcsőhelyem körül címü kötetben látható (Erdélyi Szép
míves Céh kiadása, Kolozsvár é.n.). Az utóbbi években e sorok írójának 
tollából jelentek meg a bikfalvi népi udvarházakra vonatkozó első köz
lések 2. 

2. Az írásos emlékekben először 1332-ben emlegetett, Kovászna 
megyei Bikfalva, .a Bodzai-hegyek északnyugati peremén, a csaknem ezer 
méterre emelkedő Köves-ponk nyugati lejtőjén alakult ki, a történeti
néprajzi értelemben vett Barcaság és Háromszék határán. Legjelentő
sebb műemlék-épülete, az 1863-ban, az addigi gótikus épület helyén 
épült új templom körül hózódó, középkori, részlegesen megmaradt, lő
réses várfal és a földszintjén gótikus bordás keresztboltozatot megőrző 
hatalmas védőtorony. Az 1961-es összeíráskor a műemlékek jegyzékébe 
felkerültek a Simon és Molnár-udvarházak. 

Vizsgálatunkat elsősorban az élő udvarházi emlékanyag felméré
sére terjesztettük ki, melynek legrégebbi datált épületei a XVIII. szá
zad utolsó évtizedéből valók. Nyilván közrejétszott ebben, az 1782-ben 
pusztító tűzvész, melynek e faluban is számos becses épület s egyben 
levéltári anyag áldozatul esett. Tekintettel a kőanyag elterjedt haszná
latára, az 1802. október 20-án bekövetkezett pusztító :fiöldrengés is való
színűleg rújabb rombolást végzett 3. 

3. A bikfalvi udvarh'ázakra vonatkozó szegényes, eddig ismert le
véltári anyag, a sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárban őrzött Kálnoky-, 
valamint Apor családi levéltárak anyagából került elő. 

Jelentős része a falunak Gát nevü részén egykor meglévő belső
séggel kapcsolatos (máig élő helynév és az itt álló udvarházat ma is 
Simanyi óbester kúriájaként tartják számon). Az 1775-ből származó írás 
az "Apor Anna Asszony eö Nagysága udvar házához" kiszállottak "consc
ribálását" tartalmazza, és röviden felsorolja a jószágon található, már 
romladozó épületeket 4. Apor Annának 1782-ből keltezett, s voltaképpen 
levelesládájának visszaszerzése érdekében a gubernátorhoz intézett fo
lyamodványában, leírja, miként került a szóban forgó jószág, a gróf 
Ferrati-Kálnoky család, majd pedig a Simanyi-Apor család illetve há
zaspár kezére s. 

Az időben sorrakövetkező adatok a nagy tűzvészt követően, 1784-
ből származnak és az a "Bükfalvi Joszág Conscripto"-ja. Ez már a "tüz 
által meg égett és már most mintegy pusztulo félben levö Udvarház"-át 
írja le Simanyi Györgynek, melynek nyugati fele "ujjonnan Bükfa szaru 
fákkal fel szarvaztatott és hasonlo képpen Bükfa Létzel meg létzeztet
vén Suppal bé fedetett" 6. 

A második Sírnonyi kúriában a Conscriptio tanúsága szerint, a 
tűzvész esztendeje óta Kiritza Gergely nevű ·Öf!ökös jobbágy lakott. Ez "a 
falunak also részében az also tizesben fekvő belsőségben semmi egyéb 
névvel nevezendő épület nem tanáltatik, hanem szalmafedél alatt egy 
szebából álló Kö Ház" 7. Jelentős megjelölés, mert minden valószínűség 
szerint, az írásos emlékekből ismert bacai és kémendi, a ~özépkorra visz
szavezethető, régi egysejtű udvarház bikfalvi előfordulását bizonyítja 8. 

A XVIII. század végén létező és korábban épült bikfalvi udvarházakról 
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pillanatnyilag ennyit tudunk. Maguk az épületek nem maradtak meg. 
4. A legrégibb, építési évszámmal rendelkező népi udvarházak az 

1790-es ·évekből ismeretesek, a Nagy utca déli oldalán egymás közelében. 
A legérdekesebb a 39 szám alatti Simon ház. A kő és téglából 

épült, 60 cm falvastagságú, kétosztatú épület viszonylag kisméretű. Alig 
a föld szintje alá mélyülő pincéjébe, az udvari oldalon, két rélköríves 
boltív-nyílás vezet a hosszanti kőtornác síkjában. Kőoszlopos-boltívsoros 
tornác fut végig az épület magasföldszintjén. Az érdekes, tömzsi, fejezet 
és lábazat nélküli törpeoszlopokra vaskos félköríves boltívek sora eresz
kedik és kölcsönöz annak archaikus jelleget. Mindez valószínűleg a XIX. 
század eleji bővítés eredménye. Sajnos a délnyugati sarok két boltíve 
helyett, ma már elütő, négyszögpillér emelkedik. A csaknem román-kori 
hangulatot árasztó tornác Lépcsős feljárója eredetileg nyugatról emelke
dett a tornác belterületén. Valószínűleg ennek jobb kihasználása végett, 
ezt a feljárót utóbb megszüntették és az épület délkeleti sarkához épí
tettek új lépcsős feljárót, tetőtúlnyújtással födve azt. 

A cseréppel fedett eszterhéjas csapott tető (melyet magasabb zsin
delyes tető előzött meg) nyugatra néző féloromfalára jegyezték fel a ház 
építési éveként, az 1793-as évszámot. Néhány évvel később, 1797-ben 
készült az épület északnyugati sarkához csatlakozó, megyei emlékeink 
sorában egyedülálló szépségü hármas háromkaréjú oromfallal koronázott 
barokk nagykapu. A két szélső alacsonyabb oromfal síkjának közepéből 
kidomborodó félgömböket rombusz alakiú mező övez. A középső, jóval 
magasabb, csúcstaggal bővített barokk oromfal alján, kétoldalról, csak
nem annak közepéig benyúló, alig körbecsavarodó voluta húzódik. Kö
zepén az évszám felett hegyes csúcstagokkal bővített négykaréjos díszít
m ény keresztrácsos festett foltja díszlik. Az összeépült, gyalogbejáróként 
szolgáló kiskapu alacsonyabb, szintén félköríves nyílása felett egyszeri.'! 
nyeregtető látható. 

A szomszédos 35. szám alatt az előbbi kapunak azonos elreende
zésü, jelenlegi állapotában, darabosabb kiképzésű nyeregtetővel fedett 
társa emelkedik, melyet az oldalán lévő felirat szerint 1790-ben építet
tek (1790 diebus junii). Közelében áll az utcára hossztengelyével szintén 
párhuzamosan elhelyezett, egykor a Jancsó család tulajdonát képező, 
eredeti formájában ugyancsak kétosztatú, előbbihez hasonló falvastag
ságú és építőanyagú épület. Ehhez azonban, amint ezt a falrakás és a 
tetőszerkezet, valamint a padlómagasságban mutatkozó eltérés egyönte ... 
tűen igazolja, utólag toldották a nyugati harmadik helyiséget. A bejá
rati ajtó előtt, a bővítés előtt voltaképpen épületsarok mellett elhelyezett, 
egyszerű, háromszögű oromfalas tetőt tartó négyszögpilléres kiugró tor
nác található. 

Megjegyezzük, hogy az épület hosszanti oldalának sarkánál elhe
lyezett kiugró tornác elsősorban bikfalvi jellegzetesség megyénkben és 
az e faluban megvizsgált épületek felénél, a legváltozatosabb kiképzés
ben fellelhető (egyszerű pilléres, boltíves, barokk oromfalas, túlnyújtott 
tetős, illetve ezek kombinációi). Ez is bareasági hatásra utal, akárcsak az 
imént ismertetett épületeknek az utca vonala mentén hosszában való 
elhelyezése. 
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5. Ezek a kétosztatú kő vagy tégla, illetve vegyes építőanyagú, 
csaknem kivétel nélkül eszterhéjas csapott cseréptetővel fedett kis ud
varházak, az eddig ismert építési adatok szerint a XVIII. század máso
dik feléből maradtak fenn. A kimondott Háromszéki-medencéből egyet
len egy sem ismeretes belőlük, valamennyi a Bareasággal szomszédos 
Szépmező-medenceöblében található. Az előbbiek során ismertetett két 
bikfalvi kétsejtű épületen kívül számontartjuk még a következőket: Ár
koson a Szötsi családét, épült 1753-ban; Bodokon a Ferencz családét (le
bontva 1960 táján); Fotosan 88. szám alatt a Balogh- (1772), Sespsiszent
györgyön a Csíki utca 26. szám alatt a Gyárfás-, (177 4, Gyárfás Jenő 
szülőháza), a Dózsa György utcában a Serestély- (1794); Sepsiszentkirály 
52. szám alatt a Sükösd- 1{1794), 7. szám alatt az Erdő családok (1793) 
kétsejtű kis népi udvarházait. Közülük az árkosi és fotosi egy-egy helyi
sége fiákos dongaboltozatú, utóbbi esetében egyszerű stukkóval díszítve. 
Valamennyi kitűnőerr illeszkedik bele a B. Nagy Margit említett munká
jában felsorolt, XVII-XVIII. századi népi jellegű kétsejtű udvarházai
nak sorába 9. 

Ez a területi sajátságos elterjedés aligha lehet a véletlen műve, 
hiszen a közeli Bareaságon számos kétosztatú XVIII. századi kőépületet 
tart számon a szakirodalom: Szászhermány 81. sz., 56. sz. (1799), 65. sz. 
(1769), Rozsnyó 687. sz. (1795) 10. 

6. Noha a hitelesítő évszám hiányzik, alaprajzi formájuk, tornác
és más részletek alapján valószínűnek tűnik, még három épület XVIII. 
századi eredete. A 154. szám alatti Dénes Lajos ház tetőzetét, sarkán 
kiugró, két négyszögpillér tartotta tornácát tekintve, a Jancsó házhoz 
hasonlít. Arányait tekintve egyedi, a bareasági falvak épületeihez foko
zottabban hasonlít, tetőzetéhez viszonyítva magasra húzott falaival és 
ennek megfelelőerr alacsony, nyomott féloromfalávaL Utca felöli sza
bájának második gerendáját, a XVII-XVIII. századi, környékbeli épü
letekre is annyira jellemző rozetta-faragás díszíti. A 229. szám alatt, 
ugyancsak hossztengellyel az utcára merőleges, Zoltáni Sándor ház ará
nyosan felhúzott féloromfalas homlokzatát a sarkokon alkalmazott fal
sávok tagolják. Csaknem sarokra elhelyezett pilléres tornácát a tető túl
nyújtása fedi. A kettéosztott tornác, a bejárat, illetve a pincelejáró vé
delmét szolgálja. 

Ugyancsak XVIII. századinak tűnik a Zsigmond Ödön ház. Az ud
vari bejáratot a Jancsó házra emlékeztető, csak még erőteljesebb nagy
és kiskapu díszíti. Bent az udvarban, magas, cserépborítású sátortető 

koronázza a négyosztatú, egyetlen kétmenetes bikfalvi udvarházat. Aszi
metrikusan elhelyezett pilléres-boltíves kiugró tornácát barokk, kosáríves 
árkádok díszítik. Háromszögletű homlokfalán, az 1882-es évszám, csak 
egy utólagos javítás időpontját jelölheti, annál is inkább, mivel két he
lyiségét szép kiképzésű , két-két fiókkal tagolt dongaboltozat borítja. A 
nagyszoba boltozatmezejét pedig kör-, illetve négykaréjos stukkódísz 
tagolja. Mindez együttvéve a legjelentősebb bikfalvi építészeti emlékeink 
közé avatja. 
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7. Ez utóbbi épület kivételével, alaprajzilag egységesnek tekint
hető XVIII. századi épületcsoporttól, hasonló alaprajzú de egy oldalkam
rával háromosztatúvá váló épületek vezetnek át a XIX. századba. 

Ezek k!özül a 209. szám alatt álló, Zátyi József féle ház (azelőtt 
a Kilyéni családé volt) 1801-ben épült. Az évszám az épülethomlokzat 
féloromfalán, valamint az utcai nagyszoba gerendáján egyaránt látható. 
A boltíves nyílásokkal tagolt kiugró tornác, ez esetben is aszimetrikus 
elhelyezésű. Alaprajzilag teljesen azonos a 46. szám alatti, Harkó La
josné, kivélelesen gerendából rótt háza. Az ugyancsak sarokra elhe
lyezett hangsúlyozottan népies, minden tagozástól mentes, k~tpilléres 
kötorrrácot a szászos tetőnyújtással kialakított födém védi; építési idejét 
azonban semmiféle adat nem jelzi. 

Ungyancsak J 801-es évszám díszíti a tetőcsúcson lévő szélzászlót, 
a 224. szám alatti Vén-Ábrahám udvarháznáL Az utcáról kis- és nagy 
kapunyílást közös tető alá foglaló, hatalmasra méretezett boltíves kapun 
át jutunk az alaprajzilag és a kiugró tornác részletformáit illetően egy
aránt új csoportot jelző épület elébe. 

Ennél az alaprajz hármastagolású, s a középső épületszakasz 
pitvarra és kamrára osztása által négyosztatúvá válik. Ez a típus egyéb
ként a népi építészetben széles körűerr elterjedt. E csoportba tartozó 
bikfalvi udvarházainknál, a kiugró tornác ezúttal nagyjából az épület 
hosszanti oldalának közepén helyezkedik el és ezzel a háromszéki udvar
házaknál legelterjedtebb elhelyezési módot követi. Ez jellemzi a V én
Ábrahám udvarházat is. A merev vonalú, utólag beüvegezett, pilléres 
tornácot kihangsúlyozott vonalvezetéssei kirajzolt háromkaréjos barokk 
oromfal koronázza. Átalakítás előtti állapotát Gödri Ferenc fényképéről 
ismerjük 12. 

8. Ezzel elérkeztünk a bikfalvi népi jellegű építészeti emlékek 
újabb, korban, külső formában egyaránt elkülönülő csoportjához, ame
lyek 1830 táján épültek. Korai előfutáruk a Vén-Ábrahám udvarház. 
Közös vonásuk a változatosan megalkotott de mindannyiszor barokkos 
oromfallal díszített kiugró tornác. Valamennyi hossztengelyével az ut
cára merőlegesen épült. 

Korban legelső az 1829-ből fennmaradt Páll udvarház (Nagy út 
16. szám, utóbb a Gergely család tulajdona). Két oldalhelyiség kivétele
sen ötosztatúvá változtatja. Az utcai szaba egyik, faragott forgórózsával 
és leveles ágak végén ülő tulipánnal díszített . gerendáján lévő felirat, 
1829-et jelöli meg az építés évéül és Pál Sámuelt építtetőként 13• Ere
deti berendezéséből csak egyetlen beépített falitéka maradt fenn, amely 
feltehetően az építés idejében készült. Ajtaján facsartvégű virágtövön 
gyöngyvirág, tömött szegfű, valamint a: tulipán kétféle változata látható. 
A magas cserepes, eszterhéjas, csapott tetővel koronázott, széles épület ... 
hez, viszonylag kisméretű, középen kiugró, oromfalas-boltíves tornác 
epült. A kissé szögletes vonalvezetésű barokkos oromfal két szélén, csö
kevényes voluta rajzolódik, ki, alatta a bejárati és két oldalsó fal men
tét, egy-egy kosáríves boltív tagolja. 

A Gergely család jóvoltából megmaradt Páll Sámuelnek, 1829-ben 
készített jegyzéke, amelyben a ház építésével kapcsolatos kiadásait je-
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gyezte fel 14. Sajnos az építőmester nevét nem írta fel. A jegyzék azon
ban, az egyes tételek rhenus-forintban kifejezett árának feltüntetésén 
kívül, azért is értékes, mert kiderül belőle az építőanyagok beszerzésé
nek helye. Így, a cserefát Málnásról és Gidófalváról, a fenyőgerendákat 
Papokról, a deszkát Geleneéről és Kézdivásárhelyről szerezte, a cserepet 
pedig Zajzonban és Brassóban vásárolta. Utóbbi helyen vette meg a 
vasnemű anyagokat is 15. 

A zajzoni cserépvásárlás, valamint az a tény, hogy a bikfalviak 
általában szívesen építettek hétfalusi ácsokkal és kőművesekkel, már 
magyarázatát is adja az épületek Bareaságra jellemző vonása'inak. 

Nagyjából hasonló alaprajzú 150. szám alatt a Komc'm Zsuzsanna 
tulajdonát képező, kiv·ételesen faépület. Homlokzatának féloromfalán 1839 
jelzi az építés évét. Az épület közepén két egyszerű négyszög-pillér tart
j'a a kiugró tornác barokkos oromfalát A rajta előtűnő 1882-es évszám, 
amint az alatta lévő, "Javttatottt Groza György és Groza Rebeka" felírás 
jelzi, utólagos munka időpontját rögzüi. 

Háromosztatú alaprajzzal rendelkezik, a 156. szám alatti Dénes 
György-ház, ·amely 1925-ig a Kovács, azelött a Páll család tulajdonában 
volt. A középen kiugró arányos méretű, bejárati oldalán két boltívnyílás
sal rendelkező tornáca arányos méretével szépen símul a jellegzetes-tetős 
épülethez. Külön érdekesség az udvarra bevezető kőkapu, három, erőtel
jesen, barokkos elemekkel tagolt vaskos kők:apulábja. A nagykaput tartó 
kettőn elmosadva az 1838-as évszám még kivehető állapotban van. A 
kiskapu nyílását eredetileg, Gödri Ferenc 1931-ben készült fényképének 
tanúsága szerint, azóta lebontott barokkos oromfal díszítette 16. 

E csoport utolsó épülete a 47. szám alatti Zsigmond László-ház. 
Előbbihez hasonló háromosztatú, szintén kő-tégla épület. Tulipánban 
végződő leveles ággal díszített mennyezetgerendáján az 1837 -es évszám 
olvasható. Ez az egyetlen barokkos épület, ahol a körbefutó párkánnyal 
tagozott négyszögpillérek tartotta, háromkaréjos oromfalban végződő ki
ugró tornác, "bikfalviasan" az épület hosszanti oldalának sarkára került. 

9. Bizonyos fokig egyedi és nem véletlenül az által~ánosan ismert 
háromszéki udv:arház-típushoz áll közel a 218. szám alatti Molnár-udvar
ház. Alaprajzilag négyosztatúra bővített hármas tagolású faépűlet. Az 
utca vonalára kiugró homlokzatának féloromfalán évszámos felirat je
löli meg .a legfontosabb építési :adatokat: ,,1822, Épít. Moln•ár Josef Fe
lesége Dénes Julianna". 

Legérdekesebb része egyben az alaptípuson belül is egyedi vál
tozatot képvisel: ez a középen kiugró hangsúlyozottan népies, törpeosz
lopos-boltíves kőtornác. Egyedi az oszlop használata, hiszen a három
széki udvarház-tornácoknál :az éleszedett négyszög-pillérek használ·ata 
jellegzetes a XVII. század óta (zabolai Basa-udvarház). Ez ta törpeoszlop- . 
változat csupán egy helyről ismeretes még, ugyancsak Bikfalván, a Si
mon-udvarházon; tehát helyi jellegzetesség. Némiképpen hasonló törpe
oszlopos tornác díszítette az 1965-ben lebontott nagyborosnyói udvar
házat, melynek fényképét B. Nagy Margit közölte 17. 



A Molnár-ház udvarán megmaradt a gabonás kőépülete, melynek 
gerendáján az 1835-ös évszám olvasható a vésett tulipántos-leveles ág 
szomszédságában 19 • 

. · 10. A neoklasszicizmus korát két jelentősebb épület képviseli. K.ö-
zülük az egyik a falunak ma is Gát néven emlegetett északkeleti szélén 
áll, 212. szám alatt. A feltünően elnyújtott alaprajzú köépület közepén, 
csupán övpárkánnyal tagolt, finoman élszedett négyszög-pillérek tart
ják a kiugró tornác egyszerű timpanonját, melynek két, padlásvilágító 
ablaka felett múlt századi évszám tűnik elő elmosódottan. Az épület 
udvarfelöli, keleti végénél, tetőnyújtással fedett tornác kapcsolódik az 
épülethez, melyen darabos, tagolatlan köpillérek emelkednek, a feljárati 
szélén pedig közepén kihasasodó, orsóalakú faoszlop. Az épületet Simo
nyi óbester kúriája néven emelegetik ma is, jelenlegi formájában azon
ban kétségtelenül XIX. századi. Az Apor-levéltárban fennmaradt 1775-
beli írásos adatok, a "Gát nevű helyen . .. vagyon egy Kö Ház" kitétel
lel, félreérthetetlenül, az egykor e helyen álott régi udvarházra vonat
koznak 4• 

A belsőség kőkapuja feltűnően vastag kőpilléreivel tűnik ki, me
lyeket cserepes nyeregtető borít. A kiskapu törtíves nyílása feletti te
tőn, két kisméretű, négyszögletű cseréptetős, toronyszerű kis építmény 
oldja fel a nyeregtető egyhangúságát. 

Végül megemlítjük az 1866-ban épült Böjthe- Cseke udvarhá
zat (22. szám),· amely nemcsak jóval késöbbi volta miatt különűl el a 
leghatározottabban az eddigiekben ismertetettektől, hanem fejlettebb, 
kétmenetes alaprajzi beosztása és előzőknél jóval, nagyobb méretei, va
lamint rideg neoklasszicista formáival egyaránt. Kifogástalan pallérmun
ka de teljesen idegenül áll a népi építőmesterek e sajátos bikfalvi vi
lágában. 
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14 Páll Sámuel jegyzékének szövege: 

A mint 1829-ik Esztendöb::m Házat Épittettem költöttem az mellyeket kész
pénzel fizettem: 

l. Meszet vettem 40 mását és mind edgyütt azért 
2. Téglát vettettem és vettem mind edgyüt 31125 
3. Cserefáért ablak kereszt és ráma Pintze gerenda s ugy 

gráditsnak Málnáson Gidafalván 
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4. 16 Fenyö gerendát Papoltzon vettem 
5. Hat szál koszorufát 8 öleseket 
6. Szarufát és kötöt fának valot 44 szálat 
7. Kömiveseknek mind edgyütt fizettem 
8. Cserépért Zajzonba és Brassoban fizettem 
9. Deszkát Gelentzén és Vásárhelyen 158 szálat 

10. Zárokért mind edgyütt fizettem 
ll Ablak (a többi a papír tűrése miatt kivehetetlen) 
12. 4300 Létz szegért 
13. Létzet Gelentzén 511 szálat 
14. Ablak sarkokért Brassóban 
15. Faraga embereknek fizetttem mind edgyütt 
16. Három gombot Brassóban vettünk 
17. Vasat vettem sarkoknak kaptsoknak 
18. Kovátsnak fizettem 
19. Vass füttöjért fizettem 
20. Még fizettem 
21. Két almáriumra valo zárokat vettem 
22. Ház földe, Padlására 500 Létz szeget Brassóban vettem 
23. Tölgyes Mihálynak 4 napra, hogy padlani segitett 
24. Ablak Támasztokért fizet 
25. Almárium sarkokért 

Summa: 
Két ajto berántoért 
egy kementze az elsö házban 
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Dufla ablak és salukáterekért 

17 
10 
16 
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30 
12 
10 
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6 
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6 
6 
l 
6 

115 
l 
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2 
l 
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2 Reft 
21 Reft 
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24 
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6 
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51 

22 
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30 
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40 
30 
24 

14 

57 for. 34 
980/34 f. 
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Dénes háza (168), melyet 1955 körül egy sepsiszentkirályi kőműves épitett és elő
reugró oszlopos tornáca a Molnár udvarházéra emlékeztet. 

19 A felirat: "Épült Molnár Joseff és Dénes Julianna költségeken 1835-ben." 









l'l. Simon-ház barokk kapuja (1797) 
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A Simon-ház kapuja a tornáccal (2.), az 1793-beli épület az udvar felől (3.), vala
mint a törpeoszlopos tornác részlete (4.). A Dénes Lajos-ház homlokzata (5.), tor'

náca és bövítése (6.). 
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Zoltán Sándor háza (7.), Zsigmond Odön házának nagykapuja (8). és az épület a 
tornáccal (9.). A Vén-Abrahám udvarház nagykapuja (10.), valamint barokk 

oromfalas tornáca (ll.). 
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Harkó Lajosné háza, illetve annak tornáca (1 2-13). A Páll-Gergely udvarház (14). 
Barok koromfalas kőtornácok: a Páll-Gergely udvarház (15), a Komán Zs. (16), 

a Zsigmond L. házak előtt (17). 
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A Dénes György-ház barokk oromfalas boltives tornáca (18.) . 
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A Molnár udvarház, illetve annak tornáca (HJ-20), Az uzoni kastély holtivsoros 
tornáca (21), Donát György házának tornáca 1955 tájáról (22). Neoklasszicista 

pilléres tornácok: Simanyi udvarház (23), Böjthe-Cseke udvarház (24). 
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