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Elő néphagyományok

Asztalos Enikő

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben
I.

Népi lakberendez és a Nyárádmentén 
a XIX. s z á z ad végétől napjainkig

Bevez ető

A lakás bútorzata, a berendezés tárgyai és díszítése korszakonként változott. A 
parasztház egy-, vagy kétosztatú volt, a család anyagi lehetőségeitől függően. Ha 
egyetlen helyiségben laktak, abban zajlott le a család élete, azaz az étkezés, házi
munka, éjszakai pihenés, vendégfogadás — hétköznapok és ünnepnapok szerint.

A kétosztatú házban az utca felől állt az első ház, a „tisztaszoba” és az udvar 
felőli hátulsó ház, a kettő között pedig az ún. pitvar — pitar, amelybe a ház tor- 
nácos vagy tornác nélküli egyetlen bejáratán, ajtaján bejutva előszobaként szol
gált. A két helyiség bútorzata szinte egyforma volt, csak a tisztaszoba berende
zése volt szebb, mutatósabb bútorokkal és a legszebb szőttesekkel, kézimun
kákkal ünnepi alkalmakra, vendégfogadásra berendezve. Az egyetlen, mindig 
ugyanott elhelyezett berendezési tárgy a tűzhely volt, a kemence, kandalló, búbos 
kemence, majd a csikókemence sütőlerrel, s végül a XX. században az asztalkályha 
— ez mindig a ház (szoba) belső falánál állt, innen szolgáltatta a meleget, ez volt a 
háziasszony főzőhelye, s a kemencepadka az öregek, gyerekek meleg alvóhelye. A 
falusi ember a lehető legésszerűbben, legpraktikusabban igyekezett berendezni a 
lakását, hogy a bútorok ne foglalják el a felnőttek mozgásterét, a kisgyerekek ját
szóterét. Évezredes tapasztalatok élnek a bútoroknak a fal mellé helyezésében. így 
az asztal nem a ház közepén állt, hanem a szoba külső sarkában, később az utcai 
ablak alatt, mögötte paddal, majd kanapéval (padládával), a fal mellé kerültek az 
ágyak egymással szemben, melléjük a kredenc (üveges almárium), a komód (ruha
tartó fiókos szekrény), s a legkésőbb megjelenő sifon (ruhásszekrény), mely a kelen- 
gyésládát helyettesítette, amelyet addig a fiatalasszony a ruhaneműjével az ágy vé
gén helyezett el. A padot, később a székeket az ágyak elé rakták, s csak étkezéskor, 
vendéglátáskor húzták az asztal köré. így a szoba alkalmas volt főzésre, a házigaz
da kisebb munkáira (javítgatásra, faragásra, kukoricafejtésre stb.), s a kisgyerekek 
számára is maradt hely a játszásra.

A polgári házak berendezése, ahol a falusi lányok szolgáltak, több szobából 
állott, külön volt a hálószoba dupla ágyakkal, éjjeliszekrényekkel, ruhásszekré
nyekkel; külön az ebédlő, ahol a szoba közepén állt a nagyasztal, a kredenc, a 
tálalószekrény. A tömbházba költözött falusi ember ezt utánozva helyezte a ’6O-
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as évektől a nappali szoba közepére az asztalt négy székkel, de bevitte a reka- 
miét (később a kanapét), a kombinált szekrényt, majd a kerek asztalkát fotelek
kel — s így egész életében a bútorokat kerülgette, az utánzással tönkretéve az 
évezredes, okos tapasztalatot, amely életteret adott a benne lakóknak. De be
szélhetnék itt a falusi ember sok más, őseitől örökölt tapasztalatáról, melyre az 
újabb időkben ismét kezd rájönni s visszatérni az, akit becsapott ez az utánzás. 
Ilyen például a vályogtégla, a faanyag melegsége a házépítésben, a meszelés a 
festékek használata helyett, amely fertőtleníti és szellőzni engedi a falakat; a 
padlás fontos szerepe, amely levegőrétegével télen meleget, nyáron hűvöset biz
tosít a lakásban. Ne vessük el őseink tapasztalatait, a szobaberendezés koron
ként változott, de a falusi ember ősi tapasztalatait megőrizte évszázadokon át, 
nem valószínű, hogy az új korszak új módszerei kedvező életfeltételeket ered
ményeznek. Most csak a bútorzat fejlődésével foglalkozunk a XIX. század végé
től napjainkig, remélve, hogy tanulságokat vonhat le belőle az olvasó.

Tis ztas z óba sarka frissen festett kazettákkal kirakva 
a Vajdas z entiványi Néprajzi Múzeumban

E tanulmány pályamunka; először kisebb tanulmányként a Kriza János Nép
rajzi Társaság Bogdándon, 1999-ben tartott vándorgyűlésének kiadványában je
lent meg, ennek bővített formáját másodszor a Népújságban közöltük.

Üveges almárium Mikház áról
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Gyűjtésem területe a Felső- és Alsó-Nyárádmente, valamint a Bekecsalja 
volt. E vidék leggazdagabb falvai főleg zöldségtermesztésből éltek, a zöldséget a 
marosvásárhelyi piacra hordták eladni a „Murokország”-nak nevezett falvakból. 
A többi településen ökröket hizlaltak, s szőlőt műveltek a zöldségtermesztés 
mellett.

A XIX. század óta a falun élő emberek élete is sokat változott, s ezzel együtt a 
lakások, házak berendezése is. Munkám során gyűjtési útmutatókat, az adat
közlőktől származó információkat, és néprajz szakos hallgatóim segítségét hasz
náltam fel a Marosvásárhelyi Népi Egyetemen 1993-2O11 között.

A kelengyebútor

A Nyárádmentén sohasem készítettek és használtak festett vagy faragott bú
tort. Kelengyésládát, mely barnára festett fenyóTa láda volt, legutoljára a mos
tani 8O évesek anyja vitt a házasságába, fehérneműi és felsőruhái számára. A 
XIX. század végétől kezdve a paraszti bútor itt is az ún. „úri” bútor olcsó anyag
ból, fenyőfából, elérhető áron, megrendelhető vagy piacon megvásárolható válto
zata volt. A polgári lakások berendezéséből az asztalosok leutánozták az ebédlő- 
kredencet (almárium, kredenc), a komódot (kaszten), a két egyszemélyes ágyat, 
az asztalt négy-hat székkel, a karosszéket, a ruhásszekrényt (sifon), s az 194O- 
es évektől a toalettet is, ovális vagy téglalap alakú tükörrel.

Gyöngyléces kanapé 
a vajdas z entiványi népraj z i múzeumban

A legszegényebb réteg a bútort maga készítette fenyőfából. Ha eladó leánya 
volt, az apa „gyalulta a sifont, a kasztent”, vagyis igyekezett házi megoldással 
tisztességesen kiállítani, férjhez adni gyermekét. Volt rá eset, hogy a hiányzó 
bútordarabokat az új férj készítette el, pótolta ki a berendezést. A szoba beren
dezése a következő volt: két ágy, egy kaszten, fedeles kanapé, asztal négy szék
kel, sifon, mosdó, fásláda, csikókemence. Az ágyak előtt fehér deszkapadok áll
tak, a bútorokat háziszőttesek takarták, a földre rongyszőnyegeket terítettek.
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A jómódú leányok szülei megengedhették maguknak a XX. század elején a 
városi műbútorasztalosok drágább berendezéseit. Ilyen bútorral ment férjhez pl. 
Sámuelné Jáni Lina Nyárádkarácsonfalván, aki 1888-1952 között élt, s utódai a 
gyűjtés idején még használták a bútorát: hármas szekrényt, kettős ágyat, magas 
kerek asztalt két kárpitozott székkel, toalettet fésülködőszékkel, két éjjeliszek
rényt.

Megvetett ágy éjjelisz ekrénnyel, 
rongys z őnyeggel

Az általános szokás nem ez volt. A közép- és szegényebb középréteghez tar
tozó családfő a kelengyebútort vagy megrendelte valamelyik falusi asztalosnál 
Nyárádszeredában, Ákosfalván, Sárpatakon, Mikházán, Kendőn, Kóródszent- 
mártonban, Csittszentivánon, vagy pedig bejött Marosvásárhelyre a csütörtöki 
vásárra az esküvő előtti héten, mert „akkor vót a kirakódás” a főtéren, a mai ro
mán katedrális helyén, s a helyi asztalosok itt árusították a piaci bútort.

Az első ház számára készítettek fenyőfából barna asztalt négy székkel, két 
ágyat, almáriumot, háromfiókos kasztent, sifont, felhajtós, esetleg kihúzós ka
napét, nagy tükröt (ennek néha csak a rámáját árusították, a vevő tette bele a 
tükröt). A hátulsó házba került a tálas, később a kredenc, konyhaasztal 4-6 ho
kedlivel, ágy, lisztesláda, vizespad, mosdó. Mindkét szobába csikókemencét, a 
’4O-es évek után asztalkályhát vásároltak a bútor mellé.

Bútoras ztalosok Marosvásárhelyen 
és a Nyárádmentén

A műbútorasztalosok nem készítettek parasztbútort. Segédekkel, inasokkal 
dolgoztak. Az 195O-es évektől, amikor már nem bírták a nagy adóterheket, szö
vetkezeteket alapítottak, a Rokkantak Szövetkezetét, a Lemn-Mobila Szövetke
zetek a Nirajul (Nyárád) Szövetkezetet, s így folytatták a munkát. A városi pol
gárságnak dolgoztak, rendelésre. Egy szakember egy garnitúra bútort egy teljes 
év alatt készített el, nagyon pontos, alapos munkával. Híres műbútorasztalosok
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voltak Marosvásárhelyen Ember Tibor és Ember Sándor, akik Fodor Albert 
kárpitossal közösen dolgoztak. Székely János és Réti István a század elején 
megalapították a Székely-Réti Bútorgyárat a város központjában, a mai Dózsa 
György utca elején (1975-198O között bontották le, itt ma aluljáró épül).

Egy Simó Géza nevű asztalosnak a Maros mellett volt saját bútorgyára, ezt 
1949-ben államosították, s az azonos nevű kommunista hősről, Simó Gézáról ne
vezték el. A gyár bekebelezte a Székely-Réti Bútorgyárat is. Ezt keresztelték át 
1962-től IPL Augusztus 2 3. bútorgyárrá, s 1994-től Mobex néven ma is működik.

A műbútorasztalosoknál az inaskodás négy évig tartott. Az első évben csak 
takarítottak, a kisszekeret húzták, szerszámokat fentek. Második évben már a 
segéd mellett enyveztek, lécekből panelt készítettek, s az inaskodás végéig meg
tanulták rendesen a mesterséget. Az asztalosinas vizsgamunkája egy garnitúra 
bútor volt, amit segítség nélkül kellett elkészítenie, s akkor felszabadította a 
mester. A műbútorasztalosokat az 5O-es évektől az állam kényszerítette arra, 
hogy inasaikat az elméleti ismeretek megtanulására szakiskolába járassák, de a 
gyakorlat a mester keze alatt folytatódott. Ezek az 195O-6O-as évekbeli inasok a 
ma is dolgozó marosvásárhelyi és nyárádszeredai bútorasztalosok. Nosztalgiá
val emlékeznek vissza rá, hogy műbútorasztalosnak és segédnek lenni rangot je
lentett. Saját énekkaruk volt Marosvásárhelyen, közösen szórakoztak, összejár
tak beszélgetni, nyakkendősen, elegánsan öltözködtek, mint iparosok a város 
polgárainak számítottak.

A marosvásárhelyi műbútorasztalosok a század elején fekete tölgyfa bútort is 
készítettek bel- és külföldre: ún. középkori, faragott címeres „fejedelmi szé
keket”, kovácsoltvassal erősített padkás szekrényeket — ezek ma is láthatók a 
Marosvásárhelyi Történelmi Múzeumban. Még a sinaiai Pelec-kastély bútorai
nak kifaragására is a vásárhelyi műbútorasztalosokat hívták meg.

így érthető, hogy sokkal magasabb társadalmi réteghez tartoztak, mint a pa
rasztbútort készítő piaci asztalosok, akikkel még kapcsolatot sem tartottak.

A z úgynevez ett „fejedelmi s z ék” 
a Kultúrpalotában Marosvásárhelyen
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Népbútor, piaci bútor
Népbútort Marosvásárhelyen Elek János, a Simon testvérek, Mezei János, 

Zonda Attila, Zahari Pál készítettek fenyőfából. Ez a bútor olyan olcsó volt, hogy 
a szegényebb falvak lakói is megvehették. Pl. 1934-ben 3 OOO lej volt egy szoba
bútor a csütörtöki kirakodáson. Akosfalván Kis Dénes asztalosmesternél ren
deltek bútort a múlt század elején, aki „gubás”, gömbös mintájú kanapét is ké
szített, de teljes berendezéseket és karosszékeket is. Kóródszentmártonban is 
dolgozott egy híres asztalosmester, Csittszentivánon pedig egy ügyes kasz- 
tenkészítő, Ozsváth nevű. A Küküllőmentéről, Kóródszentmártonból kettős 
ágyat, szekrényt, karosszéket rendeltek a közelben lakók. A Bekecsalján híres 
asztalos volt Mikházán Salat Sándor (1985-ben halt meg) és Kovács József 
Kendőben, aki 198O-ig élt. Rendelésre bármilyen parasztbútort elkészítettek, 
karosszékekkel, toalettel, fogassal. Sárpatak választóvonal a Nyárádmente és a 
Mezőség között. Ide járt tehát bútort rendelni a két vidék közeli lakossága Bakó 
Ferenchez, aki 1898-1975 között élt. Épület- és bútorasztalos volt, segédeket, 
inasokat tartott, mestersége a családban folytatódott. A Bekecsalján úgy emlé
keznek, hogy egy eladó leány bútorral való kiállítása egy hízott bikaborjú árába 
került.

Csikókemence, ágy, Mosdó tükörrel
kredenc a ház ban Mikház án

A bútorok elkés z ítésének módja

Az első házba készült bútor:
A bútort fladerezték. Ez a következő munkafolyamatot jelentette: először be

gipszelték a hasadékokat, bogokat, azután lesvájfolták (smirglivel a gipszet le
súrolták), utána sárga grunddal legrundolták (bekenték lenolajjal kevert sárga 
festékporral). Miután megszáradt, világosbarna festékkel kenték be, s a friss 
festékbe faerezetmintákat rajzoltak hosszú szőrű, gereblyeszerű, ritka szőrű 
ecsettel — valójában ez a fladerezés —, de néha tengeri szivaccsal vonalazgat- 
ták, erezgették meg. Díszítették mintás kis hengerrel is, levélmintával (gyer
tyánfalevél- vagy akantuszlevél-utánzattal), néha pedig virágmintával (főleg 
boglárkamintával). Az erezet vagy a minta aztán beleszáradt a friss festékbe. A 
kasztenfiókot megkontűrözték: minden fiókra körbe széles vonalat húztak ke-
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ményszorű ecsettel, a közepe felé haladva pedig hullámos vonalakkal utánozták 
a fa erezetét. A drágábbik kanapé gyöngyléces volt, azt esztergálni kellett, mun- 
kásabb volt. Az egyszerűbb kanapélécet svábszaggal vágták, ez keskeny lapú, 
aprófogú, rámás fűrész. A támla 1O cm széles alsó és felso deszkájára a szélektől 
2 cm-re sima gyaluval egy vagy két mélyedést, szegélyt vágtak. A díszesebb ka
napé háttámlájára 8-1O tulipánszerű díszt illesztettek, a két karfájára pedig 
kettot-kettot. A sifon legtöbbször három filungos volt, vagyis egy ajtófélre három 
betétet helyeztek el. A filung közepe kiemelkedett, és sötétebb színű volt, erezet 
rajzolva bele és köréje. A szekrény tetejére elöl kétfelól sávosan esztergált, alma 
nagyságú díszgömböket helyeztek. Ilyenkor a szekrény lábát is esztergálták. A 
sifonajtók alján fehérneműs fiók volt. Az ajtók gombját szintén esztergálták, de 
volt, aki porcelángombot rendelt. Az ajtógomb alatt rombusz alakú rézdísz állt.

A tükör farámáját is fladerezték, a tükröt nem az asztalos tette bele. Itt a 
falitéka nem volt divat. A gerendáról lógó rúdra ruhákat tettek, csizmát akasz
tottak. A kasztennek három fiókja volt, kétfelól két fagombbal, középen réz hú
zókampóval. Sokan ide is porcelángombokat tetettek. Az ágyfo deszkája, ahova 
a párnát tették, mindig egyenes volt, néha gyöngyléces, ha a többi bútordarab is 
gyöngylécesen készült. Az ágybütünek két filungja volt, hosszában elhelyezve.

Virágmintás fiadere z ett sifon Régi bútorok a mai S z ékeiybőn
(Szente Kinga felvétele)

Az asztalt fladerezték, s a négy széket is. A tisztaszobába készített székek 
mindig támlásszékek voltak. Ha tulipánszerű minták voltak a kanapén, a szék 
hátára is két ilyen mintát tettek. A szék ülorésze elöl kiszélesedett.

A hátuisó ház ba kés z ült bútorok

A kredenc a kasztenhez hasonló, de háttámlával. Felül két egymástól elvá
lasztott fiókja volt, alatta kétajtós szekrényrész edényeknek, filungozva, fagom
bokkal. A régebbi, egyszínű barna kredencet a ’ 3 O-as évektol a zöld-fehér színű 
festett bútor váltotta fel. Az asztal teteje festetlen volt, lúggal súrolható, de két
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fiókját és a lábait lefestették. A fiókokban rekeszek választották el a kanalakat, 
fakanalakat. Hat hokedli készült melléje, lefestve. A lisztesláda is itt állt, hátsó 
részét magasabbra készítették, a teteje felcsapható volt. Három rekesz készült 
bele: a barna lisztnek, a nullás lisztnek és a puliszkalisztnek.

A vizespad festetlen volt, két veder számára volt hely rajta. A mosdó kisebb 
asztalhoz hasonlított, középen lyukkal a mosdótál számára. Háttámlájára polcot 
tettek, ezen állt a borotvafelszerelés. A tál alatt is volt polc a szennyes vizes ve
dernek. A mosdó fölé tükröt helyeztek farámával a borotválkozáshoz. Az alsó 
polca alá két fiók készült a boksznak, bokszoskefének, kályhafestéknek. A fás
láda a csikókemence mellé került, ez is festett volt.

Tárcás mintájú gyapjútakaró Mosogatóas z tal és vi z espad

A há z berende z ése

Az elsőház volt a tisztaszoba, a legszebb bútorokkal. Itt nem lakott a család, s 
télen nem fűtötték, a Bekecsalján, ahol fával tüzelnek, ma is így van. A nyá- 
rádmenti gázfűtéses falvakban is megmaradt az elsőház tisztaszobának, ahol 
vendégeket fogadnak, s télen csak az ünnepeken fűtenek be.

Közvetlenül a két, utcára nyíló ablak alatt, a fal mellett állt a kanapé, az asz
tal mögött. Ládájában többnyire fehérneműt tartottak, ha fiókja volt, szalma
zsákot tettek a kihúzott fiókba, s abban hált egy-két gyermek. A kanapét házi
szőttes, vetöllos mintájú gyapjútakaró borította, piros-zöld, zöld-fehér színekkel. 
Két sarkába díszpárnát szoktak tenni. A kanapé fölött volt felakasztva, s egy 
nagy szeggel előredőtve a nagy, barna fakeretes tükör. A kanapé előtt álló négy
szögű asztal köré négy hátas széket tettek. Az asztalt a Nyárádmentén kötelező 
három terítő borította mindig: alul fehér gyapot háziszőttes, szíjus vagy macska- 
nyomos mintával, szélén kézi horgolású csipkével, ráterítve egy gyapjúabrosz 
piros-fehér vagy zöld-fehér koszorús mintával, szélén csipkével vagy házilag ké
szített rojttal, s ennek tetejére egyik saroktól a szemben levő sarokig száröltéses 
hímzésű futó állt, fehér gyolcsból, színes cérnával kivarrva.

Étkezéskor leveszik a díszabroszokat, és egyszerű, szapulható, viselő kender
abroszt terítenek az asztalra. Vendégek kínálásakor ráterítik a fehér étkező
abroszt a díszabroszra, de névnapozás, keresztelő, családi ünnep esetén is le
veszik a díszabroszokat, nehogy ital folyjon rájuk. A viaszosvászon abrosz a gO-
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es évek végén jelent meg a fiatalok újításaként a konyhaasztalon, akik már nem 
szőnek, s kímélik a kelengyéjükben örökölt abroszokat. A család ezen a viaszos
vászon abroszon étkezik, ami lemosható, letörölhető. Az ünnepi szobában, az el
sőházban ma is három örökölt abrosz van feltéve.

A Bekecsalján az asztalosok ovális asztalt készítettek a kanapé elé, két ka
rosszékkel. Ha a karosszékek a bejárati ajtóval párhuzamosan álltak, azt je
lezte, hogy békesség van a családban. Ha karjukkal kifordulva, háttal álltak az 
asztalnak, akkor veszekedtek a házastársak. Ha vendéget vártak, a karosszé
kekbe díszpárnákat helyeztek. Ezekre a vendégnek nem illett rátámaszkodnia, 
hanem óvatosan felemelte, arrébb tette, mielőtt leült.

A hajdani vetett ágy Sz ékelykakasdon
(Csegziné Szép Klára házában)

A fal mellett, vagy egymás végében, vagy a két fal mellett állott a két ágy. 
Egyik volt a vetettágy, a díszágy. Az ágydeszkákra surgyét, szalmazsákot, arra 
derékaljat tettek, s leterítették a fehér gyapotból szőtt csipkés szélű díszlepedő
vel, mely a földig ért. Két, huzat nélküli, összecsavart paplan került reá, piros és 
bordó színűek. Ezekre rakták fel a kilenc nagy párnát és a három kicsi párnát. 
A fehér párnahuzatok bütüjének anyagát a század elején horgolták, vagy necc- 
ból készítették, a gO-as évektől a boltból vettek lyukhímzéses anyagot, s alája 
piros és kék selymet helyeztek. A másik ágyat gyapjúszőttes szőnyeggel (ágyta
karóval) takarták le, szőttes huzatú nagy párnát téve az ágy fejéhez. A betegek, 
öregek erre az ágyra szoktak napközben lepihenni.

Az ágyak melletti falra feliratos vagy háziszőttes falvédőt tettek, föléje csa
ládi képet, nagyított esküvő! képet, vagy egy nagy rámába helyezett sok, apró 
családi képet, üveg alatt. A Bekecsalján, az ún. „Szentföldön”, a katolikus fal
vakban, az ágy fölé akasztották a múlt század közepéig a nagy szentképet: 
Szent József, Szent Antal, Szent Rózsa képét, a Jézus szíve képet, Szűz Máriát, 
vagy a csíksomlyói Mária-szobor nagyított képét. Az arasznyi nagyságú feszület 
az ágy fölött, vagy a fatáblás óra alatt állott.

A gyermekek számára hálóhelyül az ágy alá toltak be nappal egy deszkaáll
ványt szalmazsákkal, néhol a felnőttek ágya volt kihúzható a szoba belseje felé, 
gyermekfekhelyként.

A fal mellett állt az üveges, másik nevén almárium. Üveges felső részében 
porcelán- és üvegedényeket tartottak, alul, a kétajtós szekrényben pléhedénye- 
ket. Az almárium lapját rojtos vagy csipkés szélű gyapotszőttessel takarták le.
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Itt befőtteket és savanyúságokat szoktak tartani, akárcsak a sifon tetején, mert 
a fűtetlen szobában elálltak egész télen. A kaszten három fiókjában ágyneműt 
és szőtteseket tartottak. Tetejét fehér házi gyapotszőttes teritővel takarták le 
macskanyomos vagy szijus mintával, kézi csipkével körbeszegve. Erre szép por
celáncsuprokat, szükség esetén befőtteket raktak. A kaszten tetején állt a por - 
celánlábos. Ez a polgári készlet levesestáljához hasonlit, de kisebb, és fajanszból 
készült, virágmintával. Ebben vitték a gyermekágyas asszonynak a húslevest 
vagy madártejet. Egy tányérba helyezve beletették a lábost a legszebb szervétes 
cifra takaróruhába. Felül összekötötték a takaróruha csúpját, úgy vitték el, kéz
ben. Ebből egyszerre kellett kiönteni az ételt, „merengetni” nem volt szokás.

Az ajtó mellett állt a sifon, a felsőruhák számára, s fiókjában a harisnyák, 
zoknik. Tetején befőttek sorakoztak télen.

A Bekecsalján az asztalosok toalettet is készitettek a garnitúrához ovális tü
körrel, alul kétfelől szekrénykékkel.

Üveges almárium a mai S z ékelybőn

A tükör alatti lapon teritőn állt az öntött vagy faragott gyertyatartó gyertyá
val a katolikus házakban. Ezt a gyertyát csak vizkeresztkor gyújtották meg, igy 
sokáig eltartott. A toalett két szekrénykéje közötti üres helyen mai napig is a 
zsirosbödönt tartják minden háznál (mint már emlitettem, itt nincs gázfűtés, a 
szobát nem fűtik). A Bekecsalján a régi bútor még a mai napig megvan a tisz
taszobában. Az 198O-as években behozott műperzsa és az 199O-es évektől a cigá
nyok által árusitott török perzsa előbb a falra került, de most már letették a 
földre, s Kibéden szövettek gyapjúszőttes falvédőket az ágyak melletti falra. 
Ugyancsak a Bekecsaljára jellemző, hogy az ajtó mögött állófogas van, amit a 
helybeli asztalosok készitettek, készitenek el. Erre akasztgatták fel időnként a 
posztóujjasokat molyosodás ellen, a fogas tetejére kucsmát vagy kalapot húzva, 
amely megtartotta a fejrevaló formáját.

A protestáns lakosságú falvakban a nagy szentkép helyett Házi áldást, Petőfi 
arcképét, Rákóczi búcsúját, 1848-as lovas huszárt ábrázoló szines lenyomatokat 
lehet látni a falon, köréje rojtos disztörülközőt helyezve ünnepeken és vendég
váráskor.
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A rojtkötés az egész Nyárádmente legjellegzetesebb kézimunkája. Egy kendő 
kirojtozása egy napig is eltart, nehezebb, mint a szövés, „szaparátlanabb”, mint 
a csipkekötés. Mintáik: bogas, pókas, vesszó's. Általában 1O-12 centiméteres roj
tot kötöttek a régi háziasszonyok bogozásos módszerrel. A ’7O-es években még 
tanítgatták rá a kislányokat, ma nem köti senki.

A katolikus házakban a nagy szentképet az 195O-es években a legtöbb tiszta
szobában kicserélték, ma már csak néhány öregnél látható. Helyette giccses ké
pek kerültek a falra, macska gombolyaggal, hattyú a tavon stb. Házszenteléskor 
a plébános szóvá szokta tenni a nagy szentkép hiányát, s kis szentképeket osz
togat, ezeket a giccses képek rámájába tűzdelik, úgy, hogy most már halomnyi 
van körben felgyűlve.

Rakott kemence plattennel, edényekkel

Csikókemence, azután asztalkályha, ma már több helyen csempekályha áll a 
sarokban, hogy alkalomadtán tüzet rakhassanak télen az első'házban.

Az ablakokra a háziasszony maga szőtt fehér gyapotfüggönyöket, szíjus, sú
lyos, leptetős mintával, felül drapért, s kétfelől két hosszabb függönyt, mely nem 
takarta el a kilátást az ablakon keresztül. Ennek cakkenyes mintát horgoltak a 
szélére. A csipkefirhangok csak az 195O-es évektől kezdtek megjelenni a házak
ban.

Kalántartó a hátulsó ház ban
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Az asztal fölött lógott a porcelánernyős, rézdíszes függőlámpa, de a kasztenen 
is állólámpa biztosította a fényt. A villanyt az 195O-es évek végén vezették be a 
nyárádmenti falvakba, a „Szentföldre” pedig csak az 1967-68-as években. A gázt 
is az 195O-es évek végén vezették be, kivéve Csibát és Kakasdot, ahol akkor a 
falu vezetői leszavazták, s csak néhány éve van gáz a két faluban, a „Szentföl
dön” pedig ma sincs mindenütt.

Az elsőházban az ágyak alatt tartották a ritkán használt pléhedényeket.
A Nyárádmentén a mai napig az elsőházban ravatalozzák fel a halottat. Min

den asszony szőtt és rojtozott díszkendőt a koporsókba is, minden családtag szá
mára. Még a ’8O-as években is szokás volt a halott dereka alá tenni keresztbe 
egy rojtos szőttes kendőt (a szemfedő és lepedő használata mellett), s a koporsó
ból kétoldalt kifityegett, dicsérve a háziasszony ügyességét.

Régi rakott kemence edénytartó ráccsal

A hátulsó há z

Ebben a helyiségben lakott a család, ott főztek, fűtöttek. Itt volt a kanapé, 
konyhaasztal hat hokkedlivel, az asztalon három terítővel. Ezeken azonban nem 
étkeztek, hanem levették, s étkezőabroszra terítettek. Az öregek ma is megszól
ják azokat a fiatalasszonyokat, akik állandó használatra viaszosvásznat teríte
nek az asztalra kényelemből, s azon étkezik a család. A hátulsó házban van két 
ágy, benne surgyé, azon derékalj, lepedő, pokrócok, s gyapjú háziszőttes szőnyeg 
(takaró) borítja. Az ágyak fejénél egy-egy nagypárna áll, háziszőttes huzattal. A 
porcelánedényeket tálasban tartották, a pléhedényeket kredencben, itt is volt 
almárium, s a falon nagy, barna keretben üveg alá téve sok kicsi fénykép az 
egész rokonsággal. Az egyik ágy felett a „Szentföld” falvaiban kereszt állott, a 
másik felett feliratos falvédő. A Bekecsalja katolikus falvaiban néhány háznál 
még őrzik az öregek a szekrényben a betlehemi istállót, agyagból és papírból 
megformálva, állatokkal, figurákkal, bölcsővel. Ezt adventkor előveszik, s csakis 
a hátulsó házban, a melegben állítják fel, hogy „a kicsi Jézus meg ne fázzék”.

A csikókemence mellett van a mosdó, a vizesvedrek, a kicsiszék, a fásláda. 
Keresztszemes vagy száröltéses hímzésű feliratos falvédőt az 1927-196O-as 
években a használati ágy mellé is tettek, s a főzőkemence fölé, a konyhába. 196O
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után elterjedt szokás lett, hogy a konyhába, a kályha fölé könnyen lemosható, 
gyári festett pléh falvédő került, s az ágy mellé műperzsa vagy gyapjúszőttes.

Az ajtón belül szegen lógnak a szőttes törülközők. Ez ma akkor is így van, ha 
fürdőszobás a lakás, mert kézmosásra mosdótálat tartanak a kályha mellett 
vagy a pitarban.

A kendők s a kalándörgölők, a zsákok, a surgyé kenderfonalból, csepű leverő
vel készült.

Vetős z eg és felállított s z övős z ék, előtte csörlő

Egy-egy télen a háziasszony általában 8 véggel szőtt párnahajat, abroszt, le
pedőt, surgyét, kalándörgölőnek valót, zsákokat. Mikor pakk gyapottakat lehe
tett kapni, abból ingeket, gatyát szőttek kenderrel. A kenderfonalat szövés előtt 
megmosták, felmotollálták, s hamuval, mésszel szép sárgára szapulták, kenyér
sütés után egy zsákba dugva a sütőkemencébe tették, hogy szépen megsár
guljon. Szövés után is megszapulták a kész vásznat, s a kútnál cseberből ki
sulykolták a mosópadon három léből is.

196O-tól nem termesztenek kendert, de a gyapjúszőnyegeket (ágytakarókat) 
és a csíkos pokrócokat most is szövögetik házi gyapjúból.

A főzőkályha mellé akasztják a kalántartó kosárt és a puliszkakeverő-tartót.
A Nyárádmentén tányérokat nem akasztottak a falra egyik szobában sem.
A hátulsó házban állítják fel ma is a szövőszéket. Az 194O-es évekig az öre

gektől örökölt 4-5 méter hosszú osztovátákat használták. Ezután a fiatalok át
tértek a rövid, másfél méter hosszú szövőszék készíttetésére, amely kevesebb 
helyet foglalt el az egyetlen fűtött szobában. Aki piacra is szőtt, eladásra, annak 
a házában a kis szövőszék egész évben felállítva a sarokban volt, hogy a házi 
munka mellett a gazdasszony bármikor beleülhessen szőni.

A kendőket (törülközőket) az 195O-es évekig négynyüstösen szőtték, piros 
csíkkal, esetleg fordított csíkkal (a szálakat szakaszonként megfordítva felkö
tözték, s ettől kockás csíkozás alakult ki). A kendők két végét rojtozták fehér 
gyapot kézimunkával. A kendők szíjus vagy macskanyomos mintával készültek 
fehér félpamutból vagy gyapotból. Felsőruhának csepűköntöst szőttek a leány
káknak az 195O-es évekig. A fiúk szőttes ingét fehéren hagyták, de a gatyát 
kékre festették, hogy ne piszkolódjék. Télire posztónadrág készült házilag és
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bekecs. A megványolt háziszőttest a szabó varrta meg. Az öregemberek még az 
197O-es években is kenderingben-gatyában jártak a mezőre dolgozni.

Mindkét szoba „tapaszos” volt, csak a módosabb családok padolták le az első
házat. A ház tapaszolása elég „nyugesen” ment, az agyagba harmadrész ganét 
tettek. A földre rongyszőnyegeket helyeztek, az elsőházba újabban perzsát né
hol, s a küszöbre és a küszöb elé lábtörlőt.

Modern fotelek gyapjús z őttes térítőkkel

A házba az udvarról egyetlen ajtón lehet bemenni, s a közházba, másik nevén 
pitarba vezet, onnan nyílik két szemben levő ajtó az első és hátulsó házba. A pi- 
tarban áll legtöbb házban a hiúba vezető lajtorja (máshol a tornácból mennek fel 
a padlásra). A piszkosabb munkákat itt szokták télen elvégezni, pl. a nagymo
sást, a disznóölés munkálatait, ezért itt is áll egy festetlen fenyőfa asztal szék
kel. A falra akasztják a nagylapítót, itt tartják a dagasztó- és a mosóteknőt. Pad 
is van benne, s néhol széken mosdótál vízzel. A padra szokás helyezni a csebret, 
a vajköpülő dézsát. Néhol itt is van kanapé és karosszék, s itt fogyasztják el 
disznóöléskor a vacsorát. Olyan megoldás is látható, hogy a csikókemence ajtaja 
a pitarban van, a többi része átnyúlik a hátulsó házba, így nincs a fafűtéssel 
szemetelés, és a pitar is fűtve van. Néhol a régi Fram hűtőszekrényt is itt lehet 
még látni.

Láda, teknő, fűrés z a pitarban
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A lakásberende z és további fejlődése

Az 195O-es évektől kezdve a tulajdonosoktól, mesterektől államosított bútor
gyárak ún. népbútort kezdtek gyártani. Ez egyszerű fakeretbe tett, pácolt, fé
nyezett lemezből készült. A berendezéshez tartozott az asztal négy kárpitozott, 
hátas székkel, rekamié, később kárpitozott, összecsukható kanapé, hármas 
szekrény pici, négyszögű vitrinnel, és toalett tükörrel. Ezzel megvalósították a 
tömbházlakásokba költözött vidékiek egyenbútorát. A nyárádmenti falvakban 
elég hagyományőrző a berendezés, szinte minden régi házban legalább egyik 
szobában megvolt még 2OOO-ben a század eleji bútor. Az 196O-as évektől kezd
ték kicserélni erre a népbútorra az új lakások berendezését, vagy a régi egyik 
szobáját, többnyire vegyesen helyezve el a régi bútorok darabjaival.

Az 197O-198O közötti évek a népbútor háttérbe szorulásának időszaka. Fa
lura is kikerült a divatos, alacsony kisasztalka két fotellel és kombinált szek
rénnyel, összecsukható kanapéval.

Szobasarok a szerző lakásán Marosvásárhelyen

Az 198O-as évek végétől máig is divatos a natúrszínű panelbútor faliszekré
nyekkel, de ez nem aratott nagy sikert a Nyárádmentén. Bekerült ellenben a 
konyhába a két színnel festett gyári konyhabútor: kredenc, asztal, hokedli és 
melléje a hűtőszekrény.

Gyűjtóutjaimon arról is meggyőződtem, hogy a faluról ipari munkára beköltö
zött városiak is őriznek egy-egy múlt század eleji bútordarabot, még újra is fes
tetik, renováltatják, főleg a fladerezett szekrényeket. A marosvásárhelyi Sza
badság u. 4O. szám alatt egy nappali szobában például két 1OO éves fladerezett 
sifont láttam festett konyhakredenc és konyhaasztal, székek, valamint natúr
színű panel tévészekrény társaságában, egy bőrgyári munkásnál.
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2OOO-tól jött divatba a Bekecsalján a diófabútor, amit rendelésre készített 
Palkó János Nyárádszeredában, Dénesi Imre Deményházán, Kovács Dénes Ken
dőben. Valóságos státusszimbólum lett a diófabútor, s a szólókból, kertekből 
vágták ki a diófákat, anyagnak, hogy a készíttetés olcsóbb legyen. Új gyári bú
tort ugyanis csak az vásárolt és vásárol ma is, akinek emeletes, új házra is telik, 
tehát a módosabb családok.

Mikház i bútorok
(kisasztal fotelekkel)

Egyenlakás

A XXI. századi falusi és városi otthonok berendezésére mélyen rányomta a 
bélyegét a televíziós filmekben látott lakások képe. Nyugati „mintát” akarva 
utánozni, előbb a kombinált szekrényeket szedték szét, s helyezték el részletei
ben a házban, azaz külön a duplaajtós szekrényt, külön a vitrines felsót, külön 
az ágyneműtartót, ráhelyezve utóbbiakra a televíziót, esetleg a számítógépet is. 
A rekamié, sót a kanapé is sok helyen útban volt, helyette ágybetéteket tettek 
ágyaljra vagy a padlóra. Aki tehette, persze megvette az újabb, azaz legújabb 
szekrényt, mely a mennyezetig ér, vitrinnel, s melléje jár a bórhuzatú, esetleg 
hófehér huzatú, de gyakrabban műbársonnyal bevont szembekihúzható kanapé. 
Az asztalka maradt a fotelekkel, de az újabb kisasztalnak gyakran üveg a teteje. 
Ez a változás lehetne a haladás, fejlódés jele is, csakhogy a berendezés teljesen 
kiiktatta a szótteseket, varrottasokat. Csak az értelmiségiek óriztek meg vagy 
vettek kézimunkákat. A „modern”, nyugati típusú lakás ugyanis teljesen ko
pasz, nincs nemzeti jellege, valóságos egyenlakás, ha Nyugat-Európáról, ha 
Amerikáról van szó. Hogy Erdély miért tekinti ezt mintaképnek, érthetetlen. A 
nagyanyák gyönyörű szóttes terítói (pokrócai), a szép varrottas asztalterítók, a 
vetett ágy párnabütüiból átalakított díszpárnák vagy eltűntek, vagy van, aki be
vallja, hogy elégette, más eladta külföldieknek vagy legjobb esetben a szek
rénybe tette. Sajnálatos, hogy kézimunkáikról, szótteseikról híres erdélyi asszo
nyok feladták a lakásdíszítés magyaros, hagyományos jellegét, s már a lányok 
kelengyéjének sem a szép kézimunkák adják meg az értékét. Szerencsére jobb 
esetekre is találtam példát. Falun lakó értelmiségiek, hagyományórzó asszo
nyok az új, modern bútort is falvédókkel, varrottas párnákkal, terítókkel teszik 
hangulatossá, egyénivé.
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Gyapjús z őttes abros z toldása

Városokon, falvakon kezdenek hímzdköröket szervezni, s eredeti, régi szép 
lakásdíszítő falvéddket, asztalterítőket, díszpárnákat, drapériákat készítenek. 
Példamutató az ilyen kezdeményezés! Helyet kapott néhol a népi iparművészeti 
tárgyakkal való díszítés is, a gyékény falvédő, szalmából fonott asztalterítő, 
díszkosarak, s a népies kerámiához tartozó vázák, kancsók, a fából faragott csil
lárok, falilámpák. Ajánlatos a vásárokon látható giccsek kerülése (gipszfigurák, 
pirossal festett kerámiák, nippek, művirágok).

A lakás az otthonunk, munka- és pihenőhely, a családi élet színtere — saját 
érdekünk ezt ízlésesen berendezni, díszíteni.

Lepedős z él kéz i horgolással

Tájs z avak jegy z éke

almárium = konyhaszekrény, üveges kredenc
cakkenyes = cakkos
csepű = a kender durvább része
csepűköntös = durva kenderből szőtt egybevarrt ruha és lájbi 
csipkefirhang = csipkefüggöny 
csúpja = sarkai, csücske
derékalj = dunyha a szalmazsákra téve, tollúval töltve
drapér = drapéria, felsőfüggöny
elsőház vagy tisztaszoba = az utca felőli szoba
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hiú = padlás
kalándörgölőnek való = edénytörlő 
kasztén = ládaszerű, fiókos szekrény 
kendo = törülközőkendő 
kifityeg = kilóg 
kirakódás = kirakóvásár
kockacukros = apró négyszögekből álló szőttesminta 
koszorús = koszorúkat formázó minta
közház vagy pitar = pitvar, előszoba az első és hátulsó ház között 
lajtorja = létra
leptetős = magában csíkos, lépegetést utánozó szőttesminta
leverő = felnyújtott szál beverője a szövésben
macskanyomos = a macska nyomát utánozó szövésminta
merengetni = meregetni
nyűgesen = nehezen, sok bajjal
osztováta = szövőszék
pitar = pitvar
pókas = pókos rojtminta
sályos = sávos szövésminta
sifon = ruhásszekrény
sing = kb. 62 cm
surgyé = szalmazsák
szervét = asztalkendő
szíjus = szíjhoz hasonló, bemélyedő csíkú szövésminta
szőnyeg = ágytakaró
takaróruha = asztalkendő
tapaszos = agyaggal bekent, padozatlan
tárcás = tálcás, nyolcszögű mintájú szőttes
üveges almárium = konyhaszekrény
vesszős = rojtminta
vetett ágy = díszágy magasra felvetve
vetöllős = a vetéllő alakját utánzó szövésminta

Adatkö z lök jegyz éke
(1980-2011 között, akik közül többen 

elhunytak a gyűjtés kezdete óta)

1. Bajcsiné Kovács Zsuzsánna (19O9), nyugdíjas földműves, Székelykakasd
2. Bakó B. Pál (1954), ferences pap, Sárpatak
3. Csegziné Szép Klára (1911), nyugdíjas földműves, Székelykakasd
4. Daliné Bálint Anna (1945), nyugdíjas tanárnő, Nyárádkarácsonfalva
5. Demzséné Simon Julianna (1922), háziasszony, Nyárádkarácsonfalva
6. Fogarasyné Ábrán Ágnes (1924), nyugdíjas, Marosvásárhely
7. Gidófalvi István (1958), ipari munkás, Székelykakasd
8. Imreh Sámuel (1922), nyugdíjas tanító, Székelykakasd
9. Imrehné Soós Éva (1967), háziasszony, Székelykakasd
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10. Kurta Lajos (1938), asztalosmester, Marosvásárhely
11. Lokodi Imre (1962), újságíró, (Mikháza) Marosvásárhely
12. Oláhné Báthory Anna (191 3), nyugdíjas, Szentháromság
1 3. Péterné Csöbi Rozália (19 31), nyugdíjas, Körtvélyfája
14. Szép Gergely (192O), földműves, Székelykakasd
15. Szép Júlia (1911), földműves, Székelykakasd
16. Szilveszter Ibolya (1982), asszisztensnő, Mikháza
17. Szente Kinga (1958), virágkötő, Székelybo, Marosvásárhely

A tanulmány fotóit Bodolai Gyöngyi újságíró, Lokodi Alpár muzeológus, Szil
veszter Ibolya asszisztensnő, Szente Kinga virágkötő és Dász László mérnök ké
szítették.

A tanulmány bútorainak a rajzait Asztalos Enikő készítette, nyomtatásra át
dolgozta Báthory Katalin.

Jegyz etek

TA Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. Tájházak fejlesztésének lehető' 
ségei Erdélyben. Bogdánd, 1999. szeptember 24-26. 28- 34.

2Népújság, Harmónia rovat, 2O11. szeptember 15 — 2O12. január 5.

Helynévmutató
(Maros megye)

Ákosfalva — Acăţari 
Búzaháza — Grâuşorul 
Cserefalva — Stejăriş 
Csiba — Ciba (Hargita megye) 
Csíkfalva — Vărgata 
Csittszentivány — Síntioana de 

Mureş
Folyfalva — Folea 
Harasztkerék — Roteni 
Ilencfalva — Ilieni 
Jobbágyfalva — Valea 
Jobbágytelke — Sîmbriaş 
Káposztásszentmiklós — Nicoleşti 
Kendő' — Cindu
Kórodszentmárton — Coroisínmartin

Lőrincfalva — Leordeni 
Lukafalva — Gh. Doja 
Marosvásárhely — Tg. Mureş 
Márkod — Mărculeni 
Mikháza — Călugăreni 
Nyárádremete — Eremitu 
Nyárádselye — Silea Nirajului 
Nyárádszentimre — Eremieni 
Nyárádszereda — Miercurea 

Nirajului
Nyárádszentmárton — Mitreşti 
Sárpatak — Glodeni 
Székelykakasd — Vălureni 
Szentgerice — Gălăţeni 
Torboszló — Torba
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Felhasz nált kérdőívek, útmutatók 
a Magyar Néprajz i Múz eumtól

1. Szarvas Zsuzsa: Gyűjtési útmutató eszköztárak készítéséhez — tárgyegyüt- 
tesek feldolgozásához.

2. Újváriné Kerékgyártó Adrienne: Útmutató paraszti kézművesség, háziipar, 
népi kismesterség ismertetéséhez.

3. Molnár Mária: A hagyományos közösségek átalakulása.
4. XXX. Ismerd mega falu népét és kultúráját — Útmutató a népkutatáshoz a 

helyismereti gyújtók számára.

S z akirodalom

1. Asztalos Enikó": A lakásberendezés változásai a Nyárádmentén 1980-tól 
napjainkig. A Kriza János Néprajzi Társaság Ertesítóje. 1999. 3-4., 28-34.

2. Asztalos Enikó": Szép szivárvány koszorúzza az eget — Népélet Székely - 
kakasdon. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1988.

3. Balassa—Ortutay: Magyar néprajz. Corvina Kiadó, 1979. 139-152.
4. Magyar néprajzi lexikon, 1. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1977. 42-44., 397.
5. Magyar néprajzi lexikon, 3. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987. 19., 13O-131.
6. Magyar néprajzi lexikon, 4. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1987. 149-15O.
7. Suba Ferenc: Márkod históriája és néprajzi leírása. Ansid Kiadó, Maros

vásárhely, 2OO4. 59.

Melléklet
Asztalos Enikó" Népi lakberendezés a Nyárádmentén a XIX. század végétől 

napjainkig című néprajzi tanulmányához

100 éves fladerez ett és filungos sifon
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100 éves fladerezett sifon Tulipános kanapé

S z áz ad eleji bútorok
(sifon és kanapé)

Kanapék
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Század eleji bútorok
(kasztén és üveges almárium)

Konyhaasztal és hokkedli

Asz tál és tulipános hátass z ék
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Kiadványaink elérhetőségei a világhálón

Bydctyí ?
Irodalm i és művelődési  folyóirat

http:// epa.oszk.hu/02200/02203 
www.erdelyigondolat.ro

Irodalm i és művelődési  folyóirat

www.erdelyigondolat.ro 
http:/ /  epa.oszk.hu/01300/01336 

http://www.matarka.hu

Beke Sándor: Átölelt a lelked.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010.
http://mek.oszk.hu/17700/17792

Beke Sándor:
Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján.

Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalorntörténés^kkel, egyetemi tanárokkal és s z i k e s e k k e l  X X I . századi 
erdélyi könyvkiadásról, sajtó kiadványokról, irodalomról, könyvtejesZ ésw l.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó —  Székely Útkereső Kiadványok —  Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012.
www.erdelyigondolat.ro

http://mek.os2k.hu/11100/11103

Beke Sándor: Tekintetemmel megfé süllek.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2012.
http://mek.oszk.hu/17700/17793

Málnási Ferenc:
A Székely Útkeresőtől a Nyelvünk és Kultúránkig? 

az erdélyi irodalomtól ünnepekig? nyelvhazáig.
Recenziónyi álomások könyveink birodalmában.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2016.
http://mek.oszk.hu/16100/16159

Beke Sándor:
Erdélyi Toll — az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában.

Beszélgetés sajtómunkatársakkal, szerkesztőkkel, írókkal, költőkkel, 
irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal az Erdélyi Toll ötéves évfordulóján 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó —  Székely Útkereső Kiadványok —  Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2016. 
http:/ /  mek.oszk.hu/16100/16160

http://epa.oszk.hu/02200/02203
http://www.erdelyigondolat.ro
http://www.erdelyigondolat.ro
http://www.matarka.hu
http://mek.oszk.hu/17700/17792
http://www.erdelyigondolat.ro
http://mek.os2k.hu/11100/11103
http://mek.oszk.hu/17700/17793
http://mek.oszk.hu/16100/16159
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Beke Sándor — Brauch Magda: Erdélyi harangok.
Versek és verselemzések.

Erdáyi Gondolat Könyvkiadó —  Székely Útkereső Kiadványok —  Erdéyi Toll. SzékelyudvaTdy, 2016.
http://mek.oszk.hu/16100/16148

Beke Sándor — Málnási Ferenc Az álmodó bérceken.
Versek. Beke Sándor verseinek stilisztikai elemzései.

Erdáyi Gondolat Könyvkiadó —  Székely Útkereső Kiadványok —  Erdáyi Toll. SzékelyudvaTdy, 2016.
http:// mek.oszk.hu/16100/16158

Beke Sándor — Mánási Ferenc Csengő csendül, csillag csillan.
Beke Sándor: Gyermekversek.

Mánási Ferenc: Beke Sándor gyermekverseinek stilisztikai elemzései (I.).
Erdáyi Gondolat Könyvkiadó —  Székely Útkereső Kiadványok —  Erdáyi Toll. SzékelyudvaTdy, 2017.

http:// mek.oszk.hu/17800/17812

Beke Sándor — Mánási Ferenc: Öregapó meséjében.
Beke Sándor: Gyermekversek.

Mánási Ferenc: Beke Sándor gyermekverseinek stilisztiká elemzései (II.).
Erdáyi Gondolat Könyvkiadó —  Székely Útkereső Kiadványok —  Erdáyi Toll. SzékelyudvaTdy, 2017.

http:// mek.oszk.hu/17800/17813

Beke Sándor: Erdély kapujában.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó —  Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2017.
http:// mek.oszk.hu/17700/17799

Beke Sándor: Virágok Isten kertjében.
Versek.

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2017.
http:// mek.oszk.hu/17700/17798

Erdélyi irodáom I.
az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009—2010-es évfolyamaiban. 

Erdélyi Toll —  Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2018.
http:// mek.oszk.hu/17800/17831

Anyanyelvápolás, sajtó- és irodalomtörténet, irodalom, kritika, ht és néprajz
az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009—2010-es évfolyamának 

tudományos-népszerűsítő antológiája.
Erdélyi Toll —  Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2018.

http:// mek.oszk.hu/17800/17830

Erdélyi gyermekirodalom I.
az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2009—2010-es évfolyamaiban. 

Erdélyi Toll —  Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2018.
http:// mek.oszk.hu/17800/17823

http://mek.oszk.hu/16100/16148
http://mek.oszk.hu/16100/16158
http://mek.oszk.hu/17800/17812
http://mek.oszk.hu/17800/17813
http://mek.oszk.hu/17700/17799
http://mek.oszk.hu/17700/17798
http://mek.oszk.hu/17800/17831
http://mek.oszk.hu/17800/17830
http://mek.oszk.hu/17800/17823

