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a 18–20. század között

A népi építészet kutatása napjainkig nem tekinthető lezárt folyamatnak. Az építészet és 
néprajz határterületére sorolható sajátos tudományág kutatói előtt még mindig sok a nyitott 
kérdés, számos tájegység kutatása félbemaradt, vagy el sem kezdődhetett. A közelmúltig fel-
táratlan fehér foltként tekinthettünk Nyárádmentére is.1 Ennek egyik oka bizonyára, hogy a 
19–20. század fordulóján a Nyárádmente még egyáltalán nem rendelkezett sajátos népi épí-
tészeti jellemvonásokkal, a térségben dolgozó kutatók fi gyelmét lekötötte a Székelyföld és 
vele együtt az ereszes ház és székely kapu kutatása. A tágabb környezetébe szinte teljesen 
belesimuló Nyárádmente székely hagyományai ellenére a közép-erdélyi pitvaros házövezet 
mintájára fejlődött, melynek átfogó kutatása, mi több pontos behatárolása akkor még szintén 
váratott magára.2 Ma már tudjuk, Nyárádmente sajátos építészeti arculata csupán 20. század 
első évtizedeitől kezdett kiforrni. A pitvaros házövezet oldal- és homloktornácos házai a kuri-
ális építészet hatása alatt öltöttek magukra egyre díszesebb ruhát, megjelentek és elterjedtek a 
csak erre a területre jellemző díszítési elemek, a sajátosan faragott tornácoszlopok, csipkézett 
tornácmellvédek és végül az oldaltornác kiugró része fölött kialakított hangsúlyosan díszített 
oromfal. Ezzel párhuzamosan gazdagodott Nyárádmente kapuöröksége is, mely folyamat még 
20. század ötvenes-hatvanas éveiben is új értékeket hozott létre. 

Nyárádmente népi építészetének feltárása az ezredforduló határon átívelő inventarizációs 
programjai által kezdődhetett el.3 1999-ben a szász felmérő program hatására a magyarorszá-
gi Országos Műemlékvédelmi Hivatal (OMVH)4, majd a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi 
Minisztérium (NKÖM) és a Teleki László Alapítvány keretei között ezen a vidéken is magyar 
örökségi inventarizáció indult. Ennek népi építészeti adatokat is tartalmazó nyersanyaga a ko-
lozsvári Entz Géza Alapítvány archívumában került elhelyezésre. A felmérés megfogalmazott 
célkitűzései szerint a teljes, azaz nemcsak a népi építészeti örökség felleltározására törekedett, 
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1  Dr. Kós Károly: Eredmények és feladatok a romániai magyar népi építkezés kutatásában. Aluta X–XI. (1978–
79). 193–215.

2  Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély népi építészetében, doktori dolgozat, kézirat. Babeș–Bolyai Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Kvár 2015.

3  Furu Árpád: Népi építészeti inventarizációs projektek Erdélyben (1989-2015). = Érték és közösség. A hagyo-
mány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. Szerk. Jakab Albert Zsolt−Vajda András. Kriza János 
Néprajzi Társaság, Kvár 59–76; Kovács Zsolt–Sebestyén József: Magyarok lakta települések épített örökségének do-
kumentálása. = Közös tér, közös örökség. Szerk. S. Sebestyén József. Crew KFT, Bp. 56–58. 

4  A magyarországi műemlékvédelem legjelentősebb intézménye 1999 óta többszörös átszervezésen és névváltá-
son esett át.
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ami a szűk anyagi és emberi erőforrások miatt eleve lehetetlen feladat volt. A munkacsoportok 
ezért beérték néhány reprezentatív vagy annak minősített épület felmérésével, mely elsősorban 
az archaikusabbnak vélt, szegényebb gazdák egyszerűbb házait és melléképületeit foglalta ma-
gába. A Nyárád mente építészeti kutatásainak a Transylvania Trust Alapítvány népi építészeti 
programja adott új lendületet. A Communitas Alapítvány és az NKA támogatásával 2011-ben 
indított terepmunkát a faluképvédelmi tanulmányok elkészítését elősegítő alapkutatás követ-
te. Ez utóbbi a Nyárádmenti Kistérség Leader Egyesülete és a Székelyhodos Venerque Baráti 
Társaság kezdeményezésére 2012–2013-ban jöhetett létre, fő támogatója az AFCN, azaz a 
Román Nemzeti Kulturális Alap volt.5 

Az alábbiakban a fenti kutatások új eredményei6 alapján kíséreljük meg röviden összefog-
lalni a vidék népi építészetének alakulását. Szólunk települések sajátosságairól, a porta és a 
lakóház funkcionális elrendezéséről, építési anyagokról és technikákról, díszítésekről és végül 
az udvar épületeiről. A Nyárád mente kapuörökségének külön tanulmányt szenteltünk, ezért az 
ott közzétett adatokat most nem ismételjük meg.7 

Táj, település, udvar

Nyárádmente Marosszék része, a Marosba torkolló Nyárád folyó és forrásvidéke mentén 
fekszik. Központja Nyárádszereda mezőváros. A térség lakói hagyományosan két, eseten-
ként három részre tagolják: Felső- és Alsó-Nyárádmentére, illetve említeni szokták Közép-
Nyárádmentét is.8 Felső-Nyárádmente, azaz a Nyárádszeredától keletre található völgyek fal-
vai elszigeteltségük folytán még ma is igen gazdag népi építészeti örökséggel rendelkeznek. 
Különösen bő a XX. század elején kibontakozó ornamentális, szecessziós jegyeket mutató for-
makincs, a tehetséges mesterek kezének munkája eredményeként létrejött faragott tornácoszlo-
pok, mellvédek, oromfalak, ácsolt csűrszerkezetek. 

Nyárádszeredától nyugatra eső alsó részén a falvak határát tágas, gazdag sík termőföldek 
alkotják, melyeket napjainkban is javarészt megművelnek. A Nyárádszeredától keletre elterülő 
Bekecsalja szűk völgyekkel tagolt dombvidék, ahol a települések völgyekben, illetve domb-
oldali forrásvidéki katlanokban alakultak ki. A földrajzi adottságokból következik a telepü-
lésekben művelt gazdaság jellege. Alsó-Nyárádmente gazdagabb termőföldű településein a 
gabona- és zöldségtermesztés elsősorban Marosvásárhely piacára került.9 A bekecsalji falvak 

5  A felmérésben jelen cikk szerzője mellett Balassa M. Iván, Szabó Sámuel, Bohonyi Boglárka vett részt. Külön 
köszönettel tartozunk a Balássy András által vezetett önkéntes csapatnak, tagjai közül Bereczki Évának a kapuk 
inventarizációjában kifejtett munkája igen dicséretes. (Lásd bővebben Balassa M. Iván: „Kincset ér, őrizd meg!” – 
faluképvédelmi program Erdélyben, a Nyárád-mentén. = Hol tart ma? a népi műemlékvédelem. XIX. Népi Építészeti 
Tanácskozás. Békés, 2014. október 2–4, konferenciakötet. Szerk. Dobosyné Antal Anna–Szilágyi Mária. ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottsága, Bp. 2016. 47–52.)

6  A két említett felmérés anyagát az Entz Géza Alapítvány és a Transylvania Trust Alapítvány adattárában 
tanulmányozhattam. 

7  Furu Árpád: Hagyományos kapuk a Nyárádmentén. = Aranykapu, Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. 
Szerk. Jakab Albert Zsolt–Kinda István. Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely 
Nemzeti Múzeum, Kvár 2015. 241–260.

8  Orbán Balázs: A Székelyföld leírása IV. Pest 1870. 45–98.
9  Nyárádmente ezen részét ezért Murokországnak is nevezték. (Benkő Samu: Murokország. Művelődéstörténeti 

barangolás szülőföldemen. Kriterion Kiadó, Buk. 1972.)
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gazdaságának alapja a nagyállattartás volt. Mindkét területen, a mezőgazdasági alapfoglal-
kozás mellett, kézműiparra szakosodott faluközösségek léteztek: Szentgericén gyékényből 
szekérkóbert, Jobbágytelkén szalmakalapot, Nyárádköszvényesen cirokseprűt és kosarakat 
gyártottak. Nyárádköszvényesen és Nyárádremetén fejlett faipar működött – elsősorban desz-
kát gyártottak. Ugyanezekben a falvakban komoly mesterségbeli tudással rendelkező ács, kő-
műves és kőfaragó családok vállaltak építkezési megbízásokat.10 

A terület vallási szempontból is osztott, a Nyárád forrásterületén található falvak lakói ka-
tolikusok, ezt a részt szokták, akárcsak Háromszéken Szentföldnek nevezni. A Nyárád alsó és 
középső folyásán a református és unitárius gyülekezetek a számosabbak. 

Bekecsalja falvai nagyrészt elnyújtott halmazos települések, míg a Nyárád szélesebb árterü-
letén álló nyugati falvak inkább utcás, elágazó szerkezetűek, ám ezekben is feltűnnek halmazos 
részek. A kiszélesedő árterületi rész falvainak java része a medence szélén, a folyó teraszain, 
az erdők közelében létesült. 

A kisebb halmazos falvak, mint Lőrincfalva, Nagyteremi, Márkod, Bere egy két tömbből és 
az őket körülvevő utcákból állnak. Az utcák ilyenkor gyűrű formában kerülik meg a telkek által 
elfoglalt tömböt vagy tömböket. Mája néhány házból álló kis falu, egyetlen szintgörbét követő 
C betűre emlékeztető nyílt utcából és egy belső tömbből áll. Többutcás, halmazos szerkezetű 
falvak: Nyárádselye, Szentháromság, Nyárádköszvényes, Nyárádremete. Halmazos mag kö-
rül, szalagtelkes rendszerben bővült Ákosfalva, Backamadaras, Bálintfalva, Nyárádszetnlászló, 
Nyárádgálfalva, Jobbágytelke, Deményháza, Mikháza. Völgyek találkozásánál, útelágazások-
nál a szalagtelkes falvak Y vagy kereszt alakot vettek fel, a szalagtelkek mellékutcákban is foly-
tatódnak. Hosszabb főutcából mindkét oldalán akár több mellékutca is nyílik. Példaként említ-
hetjük Illencfalvát, Káposztásszentmiklóst, Csibát, Folyfalvát és Nyárádkarácsont, Cserefalvát, 
Szentdemetert, Deményházát és Magyaróst. Eheden és Székelyhodoson a patakmeder mindkét 
oldalán utcát nyitottak, így H alakú, vagy létrához hasonló, két főutcás keresztutcás utcaháló-
zat jött létre. Csíkfalva, Nyárádmagyarós, de akár Ákosfalva sokutcás elágazó (idegen szóval 
tentakuláris vagy kompakt), nagyobb falvak, több az elágazás és a mellékutca. 

Csoportos udvarokat nagyobb számban elsősorban a felső nyárádmenti dombvidéki falvak-
ban, Székelyhodoson, Jobbágytelkén, Márkodon, Májában, Nyárádszentlászlón, Nyárádselyén 
találhatunk (1. kép). A 19. század elejéről származó forrásokban található összeírások11 azt 
sejtetik, hogy a teljes vidékre jellemző volt a melléképületek külön fedél alatt egymástól távol-
ságra való elhelyezése. Ritkábban a lakóház meghosszabbításába, ezzel egy fedél alatt is kiala-
kítottak színt, csűrt vagy istállót. Szentháromságon az oldalkamrás lakószoba, pitvar, kamra el-
rendezésű ház folytatódott: „Ugyanezen kamra végiben vagyon egy három tsere ágasokon álló 
szín a házzal egy fedél alatt azon contignuitásban.”12 Kisadorjánban a lakóház-pitvar-kamra 
elrendezésű házról írják: „Ugyanezen épület, vagyis kamara oldalához végül vagyon a fedéllel 
összeragasztva egy marha pajta és csűr is melyet a sellér maga épített.”13 Az átlagos jobbágy-, 

10  Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Planétás, 
Bp. 1998. 318–319.

11  Lázár István Püspök Vizitációs Jegyzőkönyvei, III.kötet, 1803. Magyar Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, 
Kvár. (a továbbiakban LIPVJ); Körmöczy János Püspök Vizitációs Jegyzőkönyvei 1817–18., Magyar Unitárius Egyház 
Gyűjtőlevéltára, Kvár (a továbbiakban KJPVJ).

12  LIPVJ 261.
13  LIPVJ 254.
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vagy akár zsellértelkeken a lakóházak mellett már a 18. század végén álltak istállók (pajták), 
csűrök, sertésólak, színek, majd a 19. század első évtizedeitől szólnak a források sütőházról, 
gabonásról, pincéről is. 

A nyomáti unitárius papi telket 1803-ban belső és külső udvarra tagolták: a külső udvaron 
a rüdeg sertés és marhállomány számára pajták álltak, úgyhogy a marhaistálló egy-egy ajtója a 
külső és belső udvarba nyílt. A belső udvaron a lakóház mellett egy kút, egy derék csűr és egy 
hízó sertés számára készült ól volt.14 A leírás az erdélyi viszonylatban más vidékekről is ismert 
baromudvaros (vagy kettős) teleknek felel meg.15 Orbán Balázs szerint a 19. század második 
felében egész Nyárádmentén elterjedt volt a fordított kettős udvarszerkezet. Orbán leírja, hogy 
az előudvarban voltak az istállók és marhaólak, majd egy újabb kapu mögött volt a belső „fő-
udvar”, ahol a lakóház és hátrább a takarmány és a csűr állt. Megtudjuk azt is, hogy Illencfalván 
és Lukafalván az „előudvart” is két részre osztották, az egyik része a tulajdonképpeni baromud-
var, de volt még egy kizárólag közlekedést szolgáló átjáró rész is.16

A kettős telkek kialakulásához Nyárádmentén is a jelentős számú szarvasmarha és sertés 
szilaj vagy rideg tartása vezetett el. Nyáron az állatok a legelőket, erdőket járták, a telelés a 
falvakban, a baromudvarokban, sokszor szabadon történt. Ritkábban fedett színeket emeltek, 
de az istállóba csak a fi atalabb vagy vemhes jószágot és az igavonó marhákat kötötték be. 
A rideg sertések számára is külön ólakat, pajtákat készítettek. A külső udvar a ház körüli részt 
tehermentesítette: az állatok nem jártak el a lakóház közvetlen közelében, így ez tisztábban 
volt tarható. Különösen előnyösnek bizonyult ez az elrendezés a meredekebb telkek esetében, 

14  LIPVJ 287–288.
15  Gunda Béla: Ethnographica Carpathica. Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. 333–371; Furu Árpád: Táji tagolódás… 

84–88.
16  Alsó-Nyárádmentén, „mint csaknem mindenütt Marosszéken” kettős udvarról tájékoztat Orbán Balázs. (Orbán 

Balázs: i. m. 43–44.)

1. kép. Csoportos udvar Nyárádmagyaróson (Furu Árpád, 2012)
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a takarmányos szekérrel sem volt szükséges a dombra felhajtatni, az udvaron végigfolyó esővíz 
pedig a baromudvar nem kívánatos sarát és trágyalevét a legrövidebb úton az utcai árokba vagy 
éppenséggel az utca mentén folyó patakmederbe ürítette.

Jobbágytelkén, ahol a mezőgazdaság állami átszervezése nem bontakozott ki, és így a ha-
gyományos gazdálkodási mód valamennyire tovább élhetett,17 többfelé felismerhető ma is a 
baromudvaros telekhasználat (2. kép). A Csámpi és Kalányos nevű utcákban hegyoldali mere-
dekebb telkeken a csűr és a lakóház is a keskeny telken az utcára merőlegesen áll, a csűr mellett 
lehet a hátsó udvarba, a lakóházhoz eljutni.18 

A legáltalánosabb udvarhasználati formát ma már Nyárádmentén is az Erdély-szerte széles 
körben elterjedt soros és a keresztcsűrös udvar jelenti. A soros udvarokban az utcára merőle-
gesen, a telek egyik oldalán áll a lakóház, mögötte sorakoznak a pajták, a színek, az istálló, a 
csűr, azaz a kisebb-nagyobb melléképületek. Ritkábban ma is előfordul, hogy a házzal egy tető 
alatt, szín nyárikonyha, gabonás, egyéb tárolótér álljon, de az istállók és a csűr, már mindenhol 
külön áll (3. kép). A lakóházzal szembeni oldalon legfeljebb kisebb méretű mellépületek, a sü-
tőház vagy néhány ól kap helyet. Ilyen a telekhasználat Májában, Márkodon, Backamadarason, 
Bálintfalván, Nyárádgálfalván, Jobbágyfalván, Csíkfalván és Nyárádszentmártonban. 

A keresztcsűrös elrendezésnél az istállót, pajtákat, szénatárolót, szérűt is magában foglaló 
csűr a lakóház tengelyére merőlegesen helyezkedik el, mintegy lezárva az udvart. A lakóházzal 

17  Nagy Ákos: A jobbágytelki kollektivizálási kísérlet időszaka. = Szövegek, folyamatok, események. A kolozsvári 
Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai. Egyetemi füzetek 27. Szerk. Kerti József – Keszeg Vilmos. 
Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kvár 2015. 185–206. 

18  Simó Imre (sz. 1924) szerint azért épült a csűr az utca közelébe, hogy a terményt ne kelljen a dombra felvinni. 
Miklós Boldizsár (sz.1931) arra hivatkozott, hogy szülei azért építették így a házat, hogy távolabb legyenek az utca za-
jától. A magyarázat kétségtelenül erőltetett, de jól mutatja, hogy a ma élő telektulajdonosok maguk sincsenek tisztában, 
ezen archaikus telekelrendezési forma eredetével.

2. kép. Fordított, kettős (baromudvaros) telek Jobbágytelkén (Furu Árpád, 2012)
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általában szemben a kisebb méretű nyárikonyhát, sütőházat, gabonást, színt és esetleg disz-
nóólat is magában foglaló melléképület áll. Gabonások, kasok, ólak függetlenül is épültek 
(4. kép). Ennek az elrendezésnek előnye, hogy a szekér az udvaron keresztül egyenes vonal-
ban behajthatott a csűrkapun, ahol a takarmány, gabona lerakása történt. Nyárádmente leg-
több falujában ma már ez a legelterjedtebb forma. Vannak ugyan falvak, ahol soros és ke-
resztcsűrös udvarok együttesen vannak jelen (Márkod, Jobbágytelke, Székelyhodos), mégis 

3. kép. Soros udvar Májában (Furu Árpád, 2012)

4. kép. Keresztcsűrös udvar utcavonalra épített gabonással Bedében (Furu Árpád, 2012)
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teljes Alsó-Nyárádmentén, és Felső-Nyárádmentén Köszvényesen, Nyárádremetén, Kendőn, 
Nyárádselyén és Nyárádmagyaróson, Deményházán, Mikházán a keresztcsűrös forma az 
uralkodó. 

Lakóház, funkció, szerkezet, forma – a források tükrében és ma

A rendelkezésre álló források alapján képet alkothatunk arról, hogy miként alakult a vi-
dék építészete a 18–19. században. Tartalmában és minőségében igen hasznos információkhoz 
jutunk Lázár István és Körmötzi János unitárius püspökök 1803-ban illetve 1817–18-ban ké-
szült vizitációs jegyzőkönyveiből, melyekben részletesen leírták a lelkészi, tanítói, harangozói 
lakóházakat és az ezekhez tartozó gazdasági épületeket, az építéshez használt anyagokat, az 
épületek alaprajzi elrendezését. A 18. század végén emelt papilakok akkor is valamennyivel az 
általános minőségi szint fölött voltak, ám a kisebb közösségekben nem sokban térhettek el a 
átlagostól. Nemegyszer az unitárius egyház zsellércsaládoknak adott bérbe használaton kívüli 
ingatlanokat, vagy kifejezetten erre a célra, azaz bérleti jövedelem és szolgáltatás érdekében 
épített lakóházat. Arra is találtunk példát, amikor szociális céllal, magukat eltartani nem tudó, 
testi vagy szellemi fogyatékkal élők számára biztosított lakást. Így a jegyzőkönyvek egyaránt 
tájékoztatnak a legszerényebb, az átlagos és a faluközösségek általános szintjénél nem sokkal 
magasabb igényeknek megfelelő épületek jellemzőiről. 

A 18–19. század fordulóján már széles körben elterjedt volt a dombvidéki adottságok-
nak jobban megfelelő, cölöpvázas vagy talpakon álló, vázszerkezetes sövénykitöltésű, két- 
vagy háromosztatú, ház-pitvar vagy ház-pitvar-kamra elrendezésű épület (1-2. rajz, 5. kép). 
Szentháromságon 1803-ban, „tserefa talpakra és lábakra épített vesszőből font oldalú szal-
mafedelű”19 volt a papilak, ugyanilyen Nyomáton és Nagyteremiben, ahol feljegyezték, hogy 
„ugyan ezen funduson dél felől való végin vagyon egy szalmával fedett lábakon álló sövény 
oldalú sellér ház”20 is. Boronából vagy rakófából kevesebb ház épült. Kisadorjánban a boro-
nafalas egykori papilakban a harangozói feladatot ellátó zsellér lakott: „vagyon egy szalmával 
fedett tserefa talpakra boronafákból rakott ház, melyben régen a papság, most pedig 3 forint 
taxa fi zetés mellett Ábrahám Sigmond nevű sellér és harangozó lakik”.21 

A zsindely használata ekkor még ritka volt, és csak módosabb telkeken jöhetett számításba. 
Általánossá sosem vált, az Orbán Balázs által közölt illusztrációkon22 a 19. század hetedik 
évtizedében a faluképet még a szalmatetők uralták, csupán a 19. század végétől a 20. század 
elejétől kezdően vált elérhetővé és terjedt a hódfarkú cserép használata. 

A kisméretű ablakok leginkább lantornások voltak, azaz fakeretre feszített bendő zárta 
őket, de használatban volt erre a célra a papíros is. Módosabb épületeken ónba foglalt kari-
kás ablakot készítettek. A nagyteremi papilak lakószobájában „két karikás üveg ablakjai onba 
foglalva szolgálnak világosíttására, napkelet felől való végin egy kisded lantorna ablakocs-
ka”.23 Székelykálon a parókia utca felőli traktusában egymás mellett egy közfallal elválasztott 

19  LIPVJ 260.
20  LIPVJ 202.
21  LIPVJ 254.
22  Orbán Balázs: i.m. 50, 59.
23  LIPVJ 201-202.
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lakószobáját „világosítják két, a tanuló házat pedig egy üveg karikákkal és táblákkal egy mé-
retre készült ablakok”. 24 A 19. század elejétől fokozatosan elterjedt a léccel rögzített síküveg 
és ennek sarkokra akasztott változata: a „fa foglalással egybe rakott vas sarkos és horgos […] 
üveg ablakok […]”25, azaz a későbbi pallótokos ablak elődje. Egy házon belül, mint a fenti 
nagyteremi példa is igazolja, különböző ablaktípusok egyszerre voltak jelen: a lakószoba abla-
kai általában jobb minőségűek, nagyobb méretűek voltak. A vadadi papilakon, például a“lakó 
szobáján három üveg ablak, kamaráján pedig 1 lantorna ablak”26 találtatott. A kamrákra ál-
talában gyengébb nyílászáró került, Szentháromságon a papilak kamrájának ablakát papíros 
zárta27, de előfordult, mint Nyomáton, hogy a kamara „világosítására egy ablak hely és egy 
kerek lyuk” szolgált.28 

A szegényebb zsellérházak vagy kamrák ajtóit fenyődeszkából ácsolták, mint példá-
ul Nagyteremiben, „ajtaja vas sarkokkal, fa kilintsel és fenyő deszkából való”, ugyanott a: 
„parochiális ház, pitvar ajtaja régi deszkából való fa sarkokkal és kilintsel”.29 A 19. század 
elején már gyakorinak tűnik a vassarkokra akasztott, fa, vagy vaskilincses, bélletes, vagy félig 
bélletes ajtó: Nyomáton: „Ezen pitvarból balra nyílik egy félig bérlett vas sarkú és kilintsű 
fenyő deszka ajtó a papság lakó házába”,30 Nagyteremiben: „ajtaja vas sarkokkal és béhúzóval 
régi deszkákból való és bérlett”.31 A félig bélletes ajtónak egyik fele függőleges deszkákból állt, 
a másik oldalán pedig keresztirányban vagy valamilyen minta szerint megmunkált deszkákat 

24  KJPVJ 215.
25  Nyomát: LIPVJ 288.
26  KJPVJ 187.
27  LIPVJ 260–261.
28  LIPVJ 287.
29  LIPVJ 202.
30  LIPVJ 287.
31  LIPVJ 201–202.

5. kép. Pitvaros ház Deményházán (Furu Árpád, 2012)
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szegeztek. Kisadorjánban: „Balra nyílik egy vassarkos ajtó rajta levő vasretesszel (melyet a 
sellér maga tsináltatott réája), egy küsded kamarába.”32

A füstös pitvar általában padolatlan, födéméről nem írnak, tehát feltehetően a padlás felé 
nyitott volt, a lakószobák esetenként már padoltak és gerendák által tartott fenyődeszkából 
készült födémmel zártak, de a váltakozva egymásra helyezett deszkákból összeállított eset-
leg mestergerendás deszkafödém sem példa nélküli. A nyomáti parókia lakóházának födémé-
ről jegyezték fel, hogy – „Ezen házak padlásozása fenyő deszkából való párkányoson rakva 
vagy borítva. A mester gerendán ilyen írás olvastatik: Hoc Domus aedifi cato per Ecclesiam 
Unitariam Nyomatiensem Anno 1762 in Minse (?) Junio Existentibus Pastore Andrea Csáka de 
Városfalva, Curatore Peter Szombatfalvi, Aedili Stephano Csáki, Artifi ce Andrea Kádár Gloria 
Deo.”33

A házak bejárata a pitvarba nyílt, ahol katlannal kiegészített kupolás kenyérsütő kemence 
állt. A pitvarból lehetett belépni a háznak nevezett lakószobába, amit a füstfogós tüzelő valame-
lyik változatával fűtöttek. Általában a pitvarból a lakószobával ellenkező oldalon egy kamara 
nyílt, de álltak még bőven kéthelyiséges épületek, sőt a források egyhelyiséges zsellérházról is 
tudósítanak.34 

A parókiák leírásában többször olvashatunk oldalházként kialakított lakószobákról. A ta-
nulónak vagy múzeumnak nevezett félszobányi szélességű helyiség a lakószoba harántfallal 
történő leválasztása által jött létre, mindkét helyiséget általában a közben elhelyezett egyazon 
kályhás kemence fűtötte. A kúriáknál is fellelhető alaprajzi modell35 a 19. század második felé-
től befolyásolta a módosabb porták építészetét. 

Pince a 18–19. század fordulóján a legtöbb lakóház alatt még nem volt. Nyárádszentlászlón 
1816-ban a hármas tagolású papilak kamráját „alája ásott tserefával kirakott pintzétskével”36 
írták össze, azaz a pincegödröt tölgyfapallókkal, gerendákkal bélelték. Szentgericén 1817-ben 
a papilak alatt már téglával kirakott pincét jegyeztek fel. A pincék egyik esetben sem lehettek 
újak, a nyárádszentlászlói ruinában levő épület falai megsüllyedtek, Szentgericén a pince fö-
démgerendáinak vége elkorhadt, és alá kellett őket támasztani. 

Az 1803-as vagy ennél korábbi adatok nem említenek tornácokat, minden bizonnyal a leg-
több lakóház ekkor még tornác nélkül épült. Az alig 15 évvel későbbi összeírásokban már 
mellvédes, oszlopos oldal- és homloktornácokról is olvashatunk. A már említett szentgericei 
parókia tornácának végiben volt egy „küsded szalonnás kamara”,37 Iszlóban a leltárkészítéskor 
még új papilak szintén tornácos, Nyárádszenmárton unitárius papilakja az utca és az udvar 
felől egyaránt tornácos volt.38 Székelykálon a kiugró tornácnak már mellvédje és valamilyen 
vesszőből készített árnyékolója is volt: „a pitvar előtt vagyon egy alól bédeszkázott felyül pedig 
vesszőkkel rostéljozott tornátz”39.Fontos megjegyeznünk, hogy mind a négy épület az akkor ál-
talános színvonal fölött állt, méretük, alaprajzuk, szerkezetük folytán inkább a környék kisebb 

32  LIPVJ 254.
33  LjIPVJ 287.
34  LIPVJ 201–202.
35  B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Kriterion Kiadó, Buk. 1970. 15–59.
36  KJPVJ 56, 11.
37  KJPVJ 11. 
38  KJPVJ 11, 174, 142.
39  KJPVJ 215.
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udvarházaihoz hasonlíthatjuk őket, ugyanakkor jól jelezték azt az irányt, amelynek megfelelő-
en a környék építészete fejlődhetett. 

A pitvarokban található katlanos kemencékről részletes leírásokkal nem rendelkezünk. 
Feltehetően kupolás, agyagkemencék voltak, amiket fonott vesszővázra raktak, majd kiéget-
tek. Szájuk előtt szabad tűzhelyen főztek, mellettük állt a katlan. Hírt kapunk olyan zsellérhá-
zakról is, ahol cserepes fűtővel vagy ennek vesszőből font, agyaggal tapasztott változatával, 
azaz gógánnyal40 egészítették ki a pitvar kemencéjét. 1803-ban Nagyteremiben leírtak egy 
olyan egyetlen helyiségből álló „szalmával fedett lábakon álló sövény oldalú zsellérház[at]”, 
melynek „tüzelő kementzéje vesszőből fonva tapaszos, mellette végiben levő kájhákból rakott 
füttőivel egygyütt”.41 Ehhez hasonlóan 1825-ben Köszvényesen „pitvarába be lépve találtatik 
egy jo kis sütő Kementze Mellette Lévő Kis Katlan elöttök állo sövény Gogány”.42Érdekes ada-
lék, hogy nem egyedülálló az olyan parókia említése, ahol a kemence melletti katlant pálinka-
főzésre használták: Nyomáton a pitvarban: „vagyon egy sütőkementze egy pálinka főző katlan 
előtte levő tüzelő helyével együtt”, Nagyteremiben „A pitvarban egy sütő kementze és pálin-
ka főző katlan”, Szentháromságon „egy sütőkemence előtte tüzelő hely, mellette pálinka főző 
katlan” és Csíkszentmártonban a tanító házában, a gyermekek classisa és a lakószoba között, 
“középen vagyon a pitvar, vagy pálinka főző hely”.43 

A lakószobák nyílt tüzelője változatosabb képet mutat, és ezekről a források is bővebben 
tájékoztatnak. Legáltalánosabb a megemelt padkára épített, parasztkályhákból, azaz mázatlan 
csempékből rakott cserepes volt. Nyomáton a papi ház „melegittésére jó paraszt kályhákból ké-
szült kemence fűttőivel együtt szolgálnak mely is tégla lábakra épült tüzelő hellyre rakatott ezen 
lábakon illyen irás olvastatik An 1802”.44 Nagyteremiben 1803-ban a parókia lakószobájában 
a cserepes padkája viszont a földön volt kialakítva: „földön álló tűzhelyen veres kájhákból 
rakott tüzelő kementze füttőjével együtt.”45 Ez tűnik a ritkább, archaikusabb megoldásnak, 
ugyanakkor tudjuk, hogy Háromszéken, Csíkban és Kászonban még a 19. század második fe-
lében is alacsony padkás cserepeseket építettek. Ugyanebben az évben Szentháromságon és 
Nagyteremiben szintén parasztkályhás cserepeseket leltároztak.46 

Ritkábbnak és előkelőbbnek számított a zöld mázas csempe. 1794-ben Backamadarason 
udvarház-összeíráskor jegyezték fel: „ezen palotan edgy Zöld mázu cserepes füttöstöl edgyütt 
a füttö romlo félben minden csipke nélkül”.47 1825-ben Köszvényesen feljegyezték, hogy „az 
Első szobába […] egy jo állapotba lévő festet Virágos Cserepes”volt48. Feltehetően nem vé-
letlen, hogy az unitárius papilakokra vonatkozó 1803-ban rögzített adatok csak paraszt- vagy 
veres, azaz mázatlan kályhalapokról tudósítnak, míg az 1817–18-ban készült leltárokban már 
gyakran említenek zöld mázas csempéket. Nyárádszentlászlón 1816-ban a nagyobbik szobát 

40  1817-ben a gógány terminusként és feltehetően tüzelőként is meglehetősen archaizmusnak, idejétmúltnak szá-
mított, a leltárkészítők következetesen a szó kapcsán megjegyezik, hogy „úgy nevezett gógány”.

41  LIPVJ 201. 202.
42  Erdélyi magyar szótörténeti tár II. Anyagát gyújtötte és szerkesztette Szabó T. Attila. Kriterion Könyvkiadó, 

Buk. 1978. 108. (továbbiakban SzT)
43  LIPVJ 287–288, 201–202, 260–261; KJPVJ 142.
44  LIPVJ 287.
45  LIPVJ 201.
46  LIPVJ 261, 254.
47  SzT II. 108.
48  SzT II. 109.
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és az oldalszobát egy „közre tsinált zöld kementze”49 melegítette, akárcsak Székelykálban, 
Nyárádszetnmártonban a parókián, Szentgericén a mesteri házban és a parókián, ahol a tanulót 
és a lakószobát “egy középre épült zöld kementzével” fűtötték”.50

A térség cserepesei számára a kályhacsempéket Marosvásárhely, Backamadaras és Makfalva 
fazekasműhelyei biztosították.51 Ezek közül természetesen Marosvásárhely volt a legfonto-
sabb, itt készült a legnagyobb mennyiségű és legváltozatosabb formájú csempe. A korai csem-
pék ismertetőjele a rovátkolt felületű, nagyméretű edényábrázolás, melyből virágok nőnek ki. 
Marosvásárhelyi származású mázatlan és zöld mázas csempékről is tudunk. Backamadarason 
Szőcsné Gazda Enikő szerint igénytelenebb, ún. parasztcsempék készülhettek. A helyiség fazeka-
sai leginkább a cseréppipagyártásról voltak híresek. A makfakvi nagyszámú fazekas műhelyéből 
a 19. század során elsősorban zöld mázas, belső keretezéssel ellátott, apró virágmintás csempék 
kerültek ki, a 18. században készült darabokról nincsenek ismereteink.52 A 19. század első évti-
zedeiben már általában fűtő, azaz a cserepes vagy fonott füstfogó mellé épített kisebb méretű, 
szintén kályhalapokból kialakított gőzfogós főzőalkalmatosság is kiegészítette a tűzhelyet. 

Mint láthattuk pitvaros ház alaprajza Nyárádmentén is több irányba bővülhetett. A lakóház-
pitvar elrendezés legkorábban a pitvar másik oldalára épített tárolóhelyiséggel, azaz kamrával 
egészült ki. A haránt irányú bővülés, azaz az oldalkamrák, oldalszobák létrehozása, csak a mó-
dosabb gazdaságok lakóházait jellemezte, általánossá nem vált. A 19. században a dombos táj 
lehetőségeivel élve főleg módosabb gazdák telkein a házakat alápincézték.

A 19. század elején rögzített helyzethez képest a nyárádmenti lakóház jelentősen megválto-
zott. Leggyorsabban a tüzelők fejlődtek. Elsőként a kenyérsütő kemence vált kényelmetlenné. 
A pitvart füstössé tette, ugyanakkor nyáron kellemetlen volt a heti kenyérsütés által okozott 
meleg is. A 19. század első évtizedeiben az igényesebb portákon épültek már sütőházak, mint 
például Csíkszentmártonban, ahol a tanítói és parókiális ház udvarában egyaránt állt ilyen 
1817-ben.53 Kezdetben a sütőházakat csak nyáron használták, télen a pitvar kemencéjében még 
sütöttek, majd a sütőkemence házból történő kikerülésével a pitvart fokozatosan lakható kony-
hává, azaz feldolgozó-, vagy akár alvóhelyiséggé alakították. A folyamat lassan ment végbe, 
teljes lezárulását a 20. század első évtizedeire tehetjük. Így a mindennapokban egyre kevésbé 
használt tulajdonképpeni szoba a Nyárádmentén is átalakult tiszta szobává vagy parádés házzá. 
Az elsősorban reprezentációt szolgáló helyiség a paraszti polgárosodás egyik leglátványosabb 
építészeti kifejeződése.54

A 20. század elejétől folytatódott a hagyományos tüzelőfajták korszerűbbekre való cseréje. 
A szobai cserepeseket zárt tűzhelyű takaréktűzhelyek, majd vaskályhák váltották fel. A pitvar-
ból kialakult konyhában vasplattenes takaréktűzhelyen, majd vaskemencén főztek. 

A házak szerkezeti felépítése csak lassan és részben módosult. A talpas-vázas, ferde dúcok-
kal merevített sövénykitöltésű házak a 20. század első feléig folyamatosan épültek, és ezt kö-
vetően is csak a vázszerkezet kitöltési technológiája módosult. Felhagytak a sövény használa-
tával, ehelyett az agyagkitöltést a vázra kívülről-belülről szegezett lécpárok közé tömörítették, 

49  KJPVJ 56.
50  KJPVJ 11. 142, 215.
51  Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi kályhák és kályhacsempék. Terc kiadó, Bp. 2010. 59–61.
52  Uo. 134–136.
53  KJPVJ 142.
54  Kósa László: i.m. 280–353.
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a 20. század harmincas, negyvenes éveiben is még ez volt a legáltalánosabb építési technika. 
A 20. század elejétől készültek tégla, sőt folyami kő kitöltésű vázszerkezetek is. Több faluban, 
többek között Székelyhodoson, Márkodon és máshol is láttunk befejezetlen vázszerkezetes 
házat. Ezeknél általában az utcai, azaz a tisztaszobának szánt helyiség fala maradt kitöltőanyag 
nélkül, a konyhát és a hátsó lakószobát befejezték, tapasztották és belakták. A kitöltés nélküli 
vázszerkezete fölött is befejezték a tetőt, és a gyakran félszáz éve így álló helyiséget manap-
ság takarmány, széna tárolására használják. A fentebb leírtak is igazolják, hogy vázszerkezetes 
házak építésekor itt is előbb a vázszerkezet épült meg, aztán befedték a házat, és csak azután 
láttak hozzá a falak kitöltéséhez. Falazott téglaházak a 20. század második felétől terjednek el.

A szalmafedés csak 19. század végén kezd fokozatosan, a hódfarkú cserép javára háttérbe 
szorulni. A tetőforma lényegesen nem változott, folyamatosan kontyolt és viszonylag magas 
tetők épültek. 

A házak megjelenésében a leglényegesebb változást a tornácok elterjedése hozta. A 20. 
század első évtizedeiben a Kárpát-medence szerte bekövetkező egységesülés jegyében a há-
romosztatú házak elé Nyárádmentén is oldal majd homloktornác épült. Ezt követte a konyha, 
azaz a középső helyiség előtti tornácrész kiszélesítése, azaz az oldaltornácot egy kiugró résszel 
egészítették ki (3. rajz, 98. o. és 6–7. kép). Ezáltal módosult a tetőforma is. A kiugró tornácrészt 
esetenként szintén kontyolt tetőidommal fedték, de a térségben is épülő udvarházak mintájára 
gyakoribbá vált az oromfalas megoldás. A háznak immár része volt néhány olyan faelem, mely-
nek díszítése kézenfekvő volt: faragni lehetett a tornácok tartópilléreit,55 fűrészelt mintákkal 

55  Jóllehet tudatában vagyunk, hogy az építészeti szakterminológia alapján az oszlop kör keresztmetszetű függőle-
ges tartóelem, a nem kör keresztmetszetű függőleges tartóelem pedig pillér, a népi építészeti szak- és köznyelv kevésbé 
precízen, részben a helyi megnevezések hatására a négyzetes keresztmetszetű fa tartóelemeket is oszlopként nevezi 
meg. Az alábbiakban magunk sem zárkózunk el a népi terminológiában meghonosodott tornácoszlop ilyenszerű tágabb 
értelmezésétől.

6. kép. Kiugró homloktornácos ház Jobbágytelkén (Furu Árpád, 2012)
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cifrázni a tornácmellvédet, és a polgári, fürdővárosi romantikus és szecessziós építészet min-
tájára lehetőség nyílt az udvar felé néző háromszögű tornáckiugrók oromfalainak díszítésére. 
A folyamat más tájegységekhez képest később indult el, és lassabban bontakozott ki. 

Nyárádmente bekecsalji részein a fához értő mesteremberek vagy ezermesterek száma is 
meghaladta a dombvidéki, fában szegényebb övezetek szakembereinek számát. Ezért a fafe-
lületek díszítése Felső-Nyárádmente házain sokkal gazdagabb, és korábban jelent meg a vi-
szonylag egyszerű, eklektikus mintakincset követő, nagyrészt párkányokból, lizénákból és 
pilaszterekből kialakított vakolatdíszek elterjedésénél. A tornácoszlop diszkrét faragása, a zá-
ródás nyereg- vagy könyökfájának csomópont-kialakítása és esetleg faragása vagy ívet utánzó 
megmunkálása az olyan házakat is jellemzi, melyeken semmilyen vakolatornamentikát nem 
találunk. 

Akárcsak a szomszédos Sóvidéken, Nyárádmentén is a tornácoszlopok hangsúlyos dina-
mikus faragását fi gyelhetjük meg. A kiinduláshoz nagyobb keresztmetszetű gerendákat hasz-
náltak, a keresztmetszet változásai jelentősek, erőteljes párkányzatok, gallérok jelentek meg. 

Nagyon elterjedt a tornácoszlopok cseppszerű faragása, melyet általában a pillér teljes ma-
gasság felénél alakítanak ki, ami a mellvéd feletti első harmadban látható (8. kép). Az alul szé-
lesebb felfele elkeskenyedő mintából egymás felé akár többet is faraghattak. Székelyhodoson, 
Jobbágytelkén, Márkodon sok ilyen házat láthatunk. Szintén nyárádmenti sajátosság a lépcsős 
feljárók fölötti kis előtetők támaszainak ugyanilyen faragása. Előfordul, hogy ezeket a táma-
szokat körív mentén hajlított fából faragják ki. (Az sem kizárt, hogy a kifaragott vékonyabb, 
még nem kiszáradt fát a faragást követően hajlítják meg.) 

Szintén látványos a sík fafelületek cifrázása, elsősorban a tornácmellvéd fűrészelt díszí-
tése. A 19. század végétől, a 20. század elejétől egyre gyakoribbak a szintén míves, fűrészelt 
technikával kialakított tornácmellvédek. A deszkák hosszanti oldalán a díszítést fűrészeléssel 
alakították ki, a hosszanti, függőleges irányú minták szimmetrikusak és ismétlődőek. A korai 

7. kép. Kiugró oldaltornácos ház Backamadarason (Furu Árpád, 2012)
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mellvédek inkább tömörek, a nyílások kisebbek, de a 20. század elején készültek igen míves 
darabok, ahol a kivágott rész hangsúlyosabb. Az íves fűrészeléssel általában virág-, leginkább 
tulipánmintákat formáznak. Főleg a 20. század első éveiben terjedtek el a szintén fűrészelt, de 
ezúttal kisebb keresztmetszetű faelemekből változatosan kialakított lécrácsok, virágos motí-
vumvilágukkal a faragott kapuk díszítéseit idéző árnyékolók. Ezek mintavilága a kertvárosok 
szecessziós és eklektikus villaépítészetének díszítőelemeivel mutat rokon vonásokat. 

A 19. század utolsó évtizedeiben megjelenő csonka kontyos, vízvetős tetők oromfalán álta-
lában szerény díszítést találunk, a házépítők megelégedtek egy-egy léc felszegzésével, esetleg 
a nyílás valamilyen fűrészelt díszítésével. Ritkán a tornácmellvéd mintázatát ismételték. E nyí-
lások a padlástér megvilágítását, szellőztetését és a füst távozását egyaránt szolgálják.  

A 20. század első évtizedeiben azonban a tornáckiugró háromszögű oromfalainak 
igen gazdag díszítési formái terjedtek el. A kontyolt tetős házak kiugró tornáca fölé épül 
egy háromszögű oromfal, mely ezáltal az udvar felé néz. Az így létrejövő ház tömege 
kisebb léptékben ugyan teljességgel megegyezik a 19. században is divatos erdélyi kon-
tyolt tetős, timpanonnal lezárt portikuszú kúriák arányaival. Legtöbbjük a 20. század 
húszas-negyvenes éveiben készült, de ismerünk későbbieket is. A háromszögű oromfal 
mentén a tetőt akár 40-50 cm-re az oromfal síkja elé kieresztették. A kieresztésben az 
állóhézagos deszkaoromfal síkja előtt a sarkoknál és az oromfal csúcsánál díszes, me-
revítő jellegű kötéseket helyeztek el. Ezeket akár duplázott vagy triplázott faragott ge-
rendákból állították össze. Kötések síkjába gyakran illesztettek egy félkörös ív mentén 
kialakított, szintén igen gazdagon díszített faelemet. Ezt általában több egymásra szege-
zett fűrészelt deszkából rakták össze, így adták meg a megfelelő vastagságot, és a lép-
csőzetesen kieresztett deszkák széleit különböző mintájú, méretű és sűrűségű fogazattal 
díszítették. Gyakran a körívre merőleges, azaz sugárirányban (küllőszerűen) elhelyezett 
faragott faelemeket is csatoltak hozzá, mellyel a félkört 4-8 felé osztották. Az ív és az 

8. kép. Díszített tornácoromfal Jobbágytelkén (Furu Árpád, 2012)

E EM



FURU ÁRPÁD106

oromfal háromszögű kontúrja közötti részt akár újabb, mintás, fűrészelt falelemekkel 
egészíthették ki, ezeken gyakran fordult elő évszámos kivágás. A díszesebb oromfa-
lak deszkázatát fűrészelt kivágásokkal csipkeszerűen díszítették. A mintákat általában 
vízszintes sorokban ismétlődve helyezték el. A legdíszesebb ilyen típusú oromfalakat 
Székelyhodoson, Jobbágytelkén és Márkodon találjuk, de készültek egyszerűbb kivitel-
ben Nyárádköszvényesen, Deményházán, Nyárádremetén is (8–10. kép).

9. kép. Díszített tornácoromfal Backamadarason (Furu Árpád, 2012)

10. kép. Díszített tornácoromfal Ákosfalván (Furu Árpád, 2012)
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A nyárádmenti kiugrótornác oromfalak másik díszes kialakítási formája az, amikor a fűré-
szelt deszka előtt kisebb keresztmetszetű faelemekből díszes mintázatot létrehozó rácsszerke-
zetet alakítanak ki. Nyárádszentsimonból (21. szám) ismerünk négyzethálósan osztott díszítést, 
melyben váltakozó irányban könyökfával a négyzetek átlóját is beállították. Az így létrejövő 
háromszögek egy részét apró lécráccsal zárták, máshol szabadon hagyták. Az oromfalat ívelt 
faelemekkel tették gazdagabbá (11–12. kép).

11. kép. Díszített tornácoromfal Nyárádszentsimonban (Furu Árpád, 2012)

12. kép. Díszített tornácoromfal Deményházán  (Furu Árpád, 2012)
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13. kép. Díszített tornácoromfal Májában (Furu Árpád, 2012)

Májában egy tehetős család 17. számú házának oromfalán a kötény, azaz az oromfal desz-
kázata előtti sík alsó sávjában mellvédet idéző fűrészelt deszkákat láthatunk, a tetősík szélein 
pedig sugárszerűen elhelyezett faelemek alkotják a díszítést. Az erkélymellvédszerű kiképzés 
Márkodon több ház kiugró tornácán is megtalálható (13. kép).

Az udvar gazdasági épületei

A 18. század végén 19. század elején a cserefa talpakon álló, szalmával fedett ólak, pajták, 
színek és csűrök még javarészt funkciók szerint külön épültek. A színek és csűrök vázszerkeze-
tes, ágasokra azaz sasokra támasztott, dúcokkal merevített gerendákból összeállított, részben 
nyitott szerkezetek voltak, oldalaikat deszkából, esetleg sövényből készítették. A pajták vagy 
istállók a leltárokban szintén favázas, sövény kitöltésű, egy- vagy kéthelyiséges, építmények-
ként jelennek meg, de készültek deszkaoldalú, vagy akár boronafalasak is.

Szentháromságon 1803-ban „szalma fedél alatt tserefa ágasokon sövény oldallal készült 
csűr”56 állt. Ugyanakkor Nagyteremiben feljegyezték, hogy: „A parochiális ház ellenében dél-
ről vagyon egy nyoltz tserefa ágasokon álló suppal fedett oldal nélkül való csűr. Ezen csűrön 
alól szalma fedél alatt sövényből font tapaszos istálló, ajtaja vas sarkokon és reteszes, deszká-
ból készíttetett. Ezen alól szalma fedél alatt tserefa rakófából való lábas ól.”57

A csűröket, pajtákat, ólakat általában talpakra állították, ez volt a tartósabb, jobb minősé-
gű, drágább megoldás. Az archaikusabb, kevésbé időálló megoldás szerint esetenként csupán 
lábakon álltak, azaz a sasokat talpgerenda nélkül beásták a földbe, akárcsak Szengericén, ahol 
1817-ben feljegyezték, hogy „a telek délnapkeleti oldalában áll egy vastag de föld szinben 

56  LIPVJ 260–261.
57  LIPVJ 202.
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elrothadott sasfákon épült és kevéssé meg is hanyatlott szín szalma fedéllel rakófa oldallal”. 
Ugyanott a telek „napnyugati széliben fekszik a ló istálló és marha-pajta, három ajtóval egy 
szalma fedél alatt, közép ajtaja felett ez a felyülirás: VAGYNAK E BARMAID, TEKINTSD MEG 
AZOKAT. SIRÁK. VII: 22. AZ ÖKÖR ESMÉRI AZ Ő URÁT, ÉS A SZAMÁR AZ Ő URÁNAK 
JÁSZLÁT. ESA I:3. 1812 AUG K.G.SZ.G.U.P. IDEJÉBEN.” 58 Természetesen az ehhez hasonló 
igényes felirat ritkaságnak számított. Nagy gazdaságról tudósít az alábbi 1817-ből származó 
csíkszentmártoni adat is, ugyanis „Az udvar és a tsürös kert között” állt „egy két szakaszú 8 
marhára való pajta szalmafedél alatt”.59

A disznólak szinte mindenhol boronából, rakófából, vagy sarkaiknál összerótt keményfa 
deszkákból, mai szóhasználat szerint bizonyára pallókból készültek. 1803-ban Kisadorjánban 
jegyzékbe került egy „boronából rakott szalma fedelű sertés pajta végiben levő színnel 
együtt”60. Szentháromságon pedig: „az udvaron bükkfa deszkákból gerezdbe rótt szalma fedelű 
két sertés ól” állt.61

Nagyobb gazdaságokban egy portán akár több istálló és több disznóól is volt, különbséget 
tettek a leírásokban a hízósertés és a rüdeg, azaz ridegen tartott sertés számára készült ól között. 
Nyomáton 1803-ban a belső udvarban „vagyon deszkákból rakott szalma fedelű lábas ól sertés 
hízlalására való”, a külső udvarban pedig „Ismét vagyon egy szalmás fedelű tserefa talpakra 
boronából rakott rüdeg sertések számára való pajta”.62

Az 1817–18-ban készült jegyzőkönyvek újdonsága a sütőház és a gabonás. Csíkszent már-
tonban kemencét tartalmazó sütőházakat írtak össze: a parókia udvarán: „vagyon egy szalmafe-
deles sütő ház rakófaoldallal, sütő kementzével”, ugyanott a mester, azaz tanító telkén „a ház és 
a czinterem között vagyon egy sövény oldalú szalmafedelű sütőház, sütő kementzéjével”.63 Ez az 
adat jól jelzi annak a folyamatnak a kezdetét, melynek eredménye a sütőházak teljes területen 
való elterjedése volt. Szentgericén „a ház napkeleti bütüjéhez foglalt gabonás”-t is említenek.64 
Vadadon 1817-ben ezzel szemben már az az új melléképület típus, a különálló gabonás körvo-
nalazódik, mely 18. század végétől kezdődően az udvarházas telkek példájára a parasztportá-
kon is otthonra lelt: itt ugyanis „egy rakófából tsinált szalma fedelű gabonás”-t találtak.65 

Ma már a kis tornáccal kiegészített gabonások Nyárádmente jellegzetes épületei. Nagyobb 
számban látjuk őket, a jelentősebb gabonatermesztéssel összefüggésben Közép- és Alsó-
Nyárádmentén, de épültek a Bekecsalja legkeletibb falvaiban is. Állhatnak a lakóház mögött, 
de gyakran a lakóházzal szemben a kerítés mellé helyezik őket. Bedében egy vázszerkeze-
tes, pallófalu gabonás alatt pince is található (4. kép, 96. o.). Az udvar felé néző bejárati aj-
tója előtt keskeny tornác áll, melyhez oszlopos, kieresztett cseréppel fedett lépcső vezet fel. 
Jobbágyfalván vázszerkezetes pallófalú, saroktornácos gabonást építettek. A tornác egyetlen 
oszlopa faragott, innen nyílik mindkét helyiség, a tulajdonképpeni gabonás és egy kisebb mé-
retű kamra. Jobbágytelkén a hasonló szerkezetű homloktornácos gabonás oszlopait a házak 

58  KJPVJ 11.
59  KJPVJ 142.
60  LIPVJ 202.
61  LIPVJ 260–261.
62  LIPVJ 287–288.
63  KJPVJ 142–143.
64  KJPVJ 11.
65  KJPVJ 187.
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tornácán látott mintákkal faragták. Székelyhodoson a vázszerkezetes pallófalú gabonás hom-
loktornácának mellvédét lécráccsal töltötték ki. Oszlopait szintén faragták. 

Alsó-Nyárádmentén a gabonások tágasabbak, szinte 4 x 4 m vagy akár 5 x 5 m méretűek. 
A nyárádgálfalvi unitárus parókia gabonása homloktornácos, vázszerkezetes, vízszintes pal-
lófalú négyzet alaprajzú építmény. Nyeregtetejét cseréppel fedték. Szintén Nyárádgálfalván 
vázszerkezetes sövényfalú, tapasztott nagyméretű, ház mögött elhelyezett gabonásokat is 
találunk. Káposztásszentmiklóson vázszerkezetes, pallófalas homloktornácos, nagy méretű 
gabonás áll. A gabonások mellett a XIX. század második felében jelenhettek meg a fonott 
kukoricakasok, majd ezeket az Erdély más vidékein is ismert lécből, készült kasok, górék 
váltották fel. 

A 19. század végéhez közeli években újabb funkciók összevonása következett, a gabonás 
egy nyitott szín (eresz) közbeiktatásával a sütőkonyhához csatlakozhatott (14. kép), de elő-
fordult az is, hogy a sütőkonyha vagy éppen a gabonás a háromosztatú ház meghosszabbítá-
sába, ezzel egy fedél alá került. Ekkorra már elterjedt szokás volt a kemencetestet a sütőház 
hátsó falán a szomszéd telke irányába kívülre építeni. (3. rajz, 98. o.) A kemence falon kívüli 
részét kis tetővel védték. Többfelé előfordul, hogy az utca felé találjuk a zsilipes szerkezetű 
gabonást, ezt követi a három oldalról zárt, udvar felé nyitott szín, melynek hátsó falából nyí-
lik a kemence szája, mögötte az épület tömegéből kiálló, külön fedéllel fedett kemence, és a 
kert felé található a harmadik helyiség, egy nyárikonyha vagy fásszín.

A gazdasági épületek a 20. században már általában kőalapra épültek, de túlnyomó ré-
szük még mindig vázszerkezetű volt. A ma is látható gabonások, disznóólak általában zsili-
pes (rakófás) vagy bedeszkázott vázszerkezetűek, míg a kamrákat, sütőházakat leggyakrabban 
sövénykitöltéssel építették és tapasztották. Kontyolt tetejűk cseréppel fedett, ám fennmaradt 
néhány zsindelyhéjazat is. 

14. kép. Összevont melléképület Jobbágytelkén (Furu Árpád, 2012)
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Míg a korábbi adatok azt bizonyították, hogy a cséplőcsűrök az istállóktól jól elkülönültek, az 
1817–18-es leírások már többször említenek egy fedél alatti csűrt és pajtát. Csíkszenmártonban 
„A teleknek napkeleti oldalán vagyon a marhapajta, a ház felül való végibe ragasztatott egy 
szalmafedél alá foglalt kisded tsűrrel egyetemben”66, Iszlóban a telek „hátuljában egy tsűr és 
pajta egy fedél alatt” állt,67 Vadadon „vagyon egy tsűr és pajta egy szalma fedél alatt” a tanító 
telkén. ugyanott a papi telken „alább a ház felől, pajta és istálló közzé egy fedél alá építtetett 
csűr”.68 Ez utóbbi épület már teljesen megfelel annak a csűrtípusnak, ami ma is jellemzi a vidé-
ket, azaz az egykor cséplésre, ma már csak lerakódásra használt csűrközét két oldalról egy-egy 
pajtának, istállónak, vagy takarmánytárolónak használt helyiség szegélyezi. Falai boronából, 
vagy ferde merevítéses vázszerkezettel épülnek, ez utóbbi esetben zsilipekkel (rakófákkal) 
vagy téglával töltik ki a közöket. 

A Nyárádmentén, akárcsak a Sóvidéken a csűrök tömegét egy sajátos szerkezeti megoldás 
teszi jellegzetessé: az alacsonyabb pajta födémszintje és a csűrköze nagyobb belmagasságához 
igazodó kontyolt tető koszorúgerendája között függőleges oszlopocskákkal és esetleg kereszt-
kötésekkel megerősített – rácsos tartóhoz hasonlító – függőleges falrészt alakítottak ki. Az ilyen 
látványos faszerkezetek a takarmánytároló rész szellőzését is sokban elősegítették. Gyakori, 
hogy a pajták födémgerendáit az udvar felé konzolszerűen jó méterrel kieresztették, megnö-
velve ezzel a padlás tárolásra használt térfogatát. A födémgerendák és a tető kötőgerendái kö-
zötti kötést függőleges, nemritkán faragással vagy esztergálással cifrázott oszlopokkal oldot-
ták meg, a közöket hagyhatták szabadon, vagy akár deszkákkal, pallókkal zárhatták. (15. kép) 
A függőleges, faragott oszlopsor csak a Nyárádmentére jellemző díszítés, a keresztkötések a 

66  KJPVJ 142.
67  KJPVJ 174.
68  KJPVJ 187.

15. kép. Díszített csűr Eheden (Furu Árpád, 2012)
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szomszédos Sóvidéken is fellelhetők. Udvarhelyszéki hatást fedezünk fel a terület déli sávjá-
ban fennmaradt néhány virágos faragással díszített csűrkapuban is (Berekeresztúr, Mikháza).69 

Bedében, Eheden, Nagyadorjánban, Jobbágyfalván és Jobbágytelkén fennmaradtak olyan 
csűrök, ahol a csűrköze nagykapuja a fal síkja előtt, kiugróan helyezkedik el, ezáltal az épület tö-
mege hasonlóvá vált a kiugró tornácos, díszített oromfalú házakhoz.70 Az ilyen portikusz-szerűen 
kiugró rész fölött háromszögű oromfallal végződő nyeregtető áll. A megoldás jól ismert a Nyárád-
mentét délről határoló Kis-Küküllő mentén, elterjedésében szász hatást látunk. Bede főutcáján a 
falu bejáratához közel két ilyen csűr is fennmaradt, az út két oldalán szinte egymással szemben. 
Mindkettő azonos beosztású. A csűrkapu egyik oldalán nagy méretű pajta, a másik oldalán egy 
keskenyebb takarmánytároló rész található. A kettő közötti, egykor cséplésre is használt részben 
két megrakott szekér is elfér egymás mögött, a tulajdonos szerint ez indokolta a fedett rész orom-
falas kiugró résszel történő megnyújtását. Az oromfal mögötti tetőrészben a fi atal szarvasmarha 
számára elkülönített takarmányt tárolták. 

Ehedben a falu bejáratához közeli csűr bejárata fölötti oromfalas részt a vidék díszítési forma-
nyelvének megfelelően a házakon is látott ívelt, faragott küllőszerű elemekkel díszítették. (16. kép) 
Jobbágyfalván egy hasonló kialakítású csűr kiugró részének oromfalát kontyolt tetővel fedték. 

A 20. század elején már épültek szórványosan L alaprajzú csűrök is. Ilyen megoldásokkal 
leginkább Jobbágytelkén találkozunk, általában a pajta részt építették az épület tengelyére ke-
resztben vagy akár L alakban (Jobbágytelke 41., 24. sz.). Szabálytalan telkeknél az is előfordul, 
hogy a pajta tengelye tompaszöget zár be a csűr és az odor tengelyével, ilyenkor a fedelet is 
értelemszerűen megtörik.71 

69  Furu Árpád: Udvarhelyszék népi építészete, Gloria, Kvár. 2011. 84–86; Furu Árpád: Egységes vonások… 11–13.
70  A népi építészeti szakterminológia ehhez hasonló, ám jóval kisebb belmagasságú gazdasági épületeket torkos 

csűröknek nevezi. 
71  Nagy Ákos gyűjtése (2012).

16. kép. Oromfalas csűr Eheden (Furu Árpád, 2012)
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A 20. század derekán vagy ezt követően már téglából épült csűrök takarmánytároló részét 
a jobb szellőzés érdekében nagyméretű, áttört deszkával borított részekkel tagolták. Az ötve-
nes-hatvanas években Jobbágytelkén épült csűröknél ezeket a nyílásokat félkörívvel zárták. 
Az így kialakult ívsor e nagyméretű, hosszú épületeknek monumentalitását növeli. Ugyanitt 
vakolatlan téglából készült épületek is állnak, ezeknél a téglafalazás főleg az ívek, pillérek és 
szemöldökgerendák sajátos kirakása által válik dekoratívvá. Lejtős telkeken a hosszú épület, a 
telek adottságait kihasználva, egyik felén akár kétszintes is lehet. Általában az odor alatti részt 
hasznosítják még egy szekérszín beiktatásával. Tekintettel arra, hogy Jobbágytelke szerencsé-
sen kimaradt a kollektivizálásból, mindenki a hagyományos módon, saját földjén tovább gaz-
dálkodhatott.72 Ezért a jobbágytelki csűrök jól példázzák ennek az épülettípusnak a természetes 
építészeti továbbfejlődését. 

Összegzés

A 18. században Nyárádmente túlnyomórészt halmazos falvait csoportos és baromudvaros 
porták alkották. A 19. századi településrendezés során nagyobb hangsúlyt kapott a szalagtelkes 
jelleg, a telkeken immár soros és keresztcsűrös rendszer szerint építették a házakat. 

A vidék lakóházainak alaprajza a közép-erdélyi fejlődési vonalhoz kapcsolható. A 20. szá-
zad elejéig a közepes módú és ennél szegényebb lakosok nagy része pitvaros, két- vagy háro-
mosztatú házban, a gazdagabbak háromosztatú, udvarházat idéző épületekben laktak. A pitvar-
ban a 19. század végéig, általában kupolás, esetleg katlannal is ellátott kenyérsütő kemence állt, 
melynek szája előtt nyílt lángon is sütöttek, főztek, míg a szobát fűtős cserepessel melegítették.

A terület építészetének polgárosodása későn, javarészt a XX. század első évtizedeiben bon-
takozott ki. Ekkor terjednek el a kiugró résszel gazdagított oldal- és homloktornácos házak, me-
lyek tornácmellvédjét, oszlopait és a kiugró rész háromszögű oromfalát látványosan díszítették. 
Sajátos a tornácoszlopok kialakítása – csak a Nyárádmentére jellemző karakterisztika az oszlop 
mellvédhez közeli részének cseppszerű faragása. Szintén sajátos a kiugró tornác fölötti orom-
falak díszítése. A famegmunkálás mesterfogásainak ismeretét bizonyító, faragott küllők által 
tartott félkörös mezők a legelterjedtebbek, de feltűnnek a fachwerkes technikára emlékeztető 
egyedi formák is. Sugaras díszítések, fűrészelt motívumok, erkélymellvéd, iniciálék és évszám 
egyaránt megjelenhetnek. E gazdag mintakincs a 20. század harmincas-negyvenes éveiben volt 
a legkedveltebb, de készültek ilyen házak még az ötvenes években is. A minták forrásaként a 
marosvásárhelyi polgári építészet és Szováta fürdővárosának fachwerk-elemekben gazdag vil-
láit érezzük, bár a nyárádmenti formák ez utóbbinál bonyolultabbak, jobban szerkesztettebbek. 
Feltűnő, hogy a tornácoszlopokhoz hasonló faragást a csűrök karótartójának oszlopsorán is 
alkalmazták, ahogy egyes torkos csűrök timpanonján a kiugró tornácok oromfalainak díszítései 
köszönnek vissza.73

Megfi gyelhető, hogy Nyárádmente építészetének karakteresebb, díszítésekben gazdag és 
sajátos jegyekkel is bővelkedő része az északkeleti Bekecsalján található, abban a térségben, 
melynek kapcsolatai a szomszédos Sóvidékkel és Udvarhelyszék távolabbi vidékeivel a tárgyi 

72  Nagy Ákos: i.m. 
73  Furu Árpád: Egységes vonások… i.m. 12.
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örökség alapján is kimutathatók. A nyugati, gazdagabb rész építészete már a Közép-Erdélyben 
is általánosabb formákat követi, ugyanakkor a kedvező gazdasági körülmények, a mezőgazda-
sági többlettermelés haszna is lehetővé tette, hogy a 20. század első évtizedeitől az itteni falvak, 
részben a Nyárád áradásai miatt, teljesen és ismételten átépüljenek, követve ezzel a marosvá-
sárhelyi agrárkülváros jellegű településnyúlványok építészeti mintáit. 

Changes in the Micro-Zonal Characteristics of the Rural Architecture of the Niraj Valley between the 18th–20th 
Century

Keywords: rural architecture, Niraj Valley, dwelling house, baking oven, tiled fi re place, timber structure, straw 
roofs, decoration, portico, gable walls, reversed courtyards, barns, granaries, carved gates.

The rural architecture of the Niraj Valley region, Mures county had witnessed a considerable change between 
the 18–20 century. First the architecture has been similar to the whole central Transylvanian region. In the nucleated 
villages plots were reversed. These houses were built with timber frame structures, roofs were covered by straw. One 
entered the middle room that had a baking oven, the main room was heated by a tiled open fi re place. At the beginning 
of the 20th century a series of local architectural features were developed partly due to infl uences of nobiliary and urban 
architecture. The effect of the rural architecture of neighboring regions (Chair of Odorhei and the Small Tarnava valley) 
can be as well identifi ed. The houses became larger and more complex, richly decorated porticos and gable walls being 
added to them. New ancillary building types as well as carved gates also emerged. 
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