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pestist továbbra is Isten büntetéseként 
értelmezték, mint erről Soós Ferenc 
református püspök munkája tanús-
kodik.

Az alábbiakban Kelpius György 
említett levelét közöljük, mely a Szé-
kely Nemzeti Múzeum két világhábo-
rú közötti igazgatójának, az egykori 
jeles kuruckor-kutató történész Csu-
tak Vilmosnak (1878–1936) oklevél-
gyűjteményében található. Levéltári 
jelzete: Román Nemzeti Levéltárak 
Kovászna Megyei Hivatala (Sepsi-
szentgyörgy), Fond 79, Nr. 2, 64–65.

„Mind bizodalmas jóakaró Uram-
nak ajánlom becsüllettel való szol-
gálatomot, és Istentől minden üdves-
séges jókot kévánok Uram kegyel-
mednek.

Az mint ez előtt írtam vala Uram 
kegyelmednek, hogy itt az Apotheca-
rius házánál két szolgáló hertelen 
meghólt, akik fiatfalvi s sófalviaknak 
mondották magokat, úgy érttyük, hogy 
az edgyik héjasfalvi lett légyen s nem 
gondolhatunk egyebet, hanem ezen 
falu infectus lévén, onnan inficialo-
dott az Paticarius háza, amellyből az 
két szolgáló, az után az gazda aszo-

nyom, annak utánna a gyermek és a 
Paticarius exponaltatván, már maga 
is oda ki meghólt. Hogy penig Isten 
után megőriztethessünk tovább az 
infectiotól, Városunk concludalta, 
hogy az Fejéredgyháza felé szolgáló 
kapun senkit be ne bocsássunk, mint 
hogy Héjasfalván máig is által járnak 
az utazók. Kérem azért Uram kegyel-
medet, ne nehesztellye az nemes szék-
beli embereknek híré adatni, hogy az 
kik ide jőni akarnak, azon útra ne 
jöjenek, hanem az Küküllön oda fel az 
innet lakók által menvén, mint hogy az 
Bárgáz kapuján kívül való híd nincsen 
megépítve, az túl lakók penig csak ott 
az Küköllö mellett jöjenek alá és a 
Malom utzán kívül való hídon által az 
kapu tájához, az hol is az vásárt 
csötörtökönként megtartattyuk, de 
authenticus passussok legyen, vagy 
militaris Fő Tiszt, vagy az Nemes Szék 
Fő Tiszt uraimék subscriptioja alatt 
költ, vagy Uram kegyelmed passussá-
val jöjenek, mert úgy láttyuk, az frau-
dulentia sok. Ollyan hírt hoznak né-
mellyek, hogy Nemes Udvarhely szé-
ken is tovább serpalt volna, adgya 
Isten úgy ne legyen, kérem Uram ke-
gyelmedet ne nehesztellyen arról 
tudósítani.

Az Akasztófa felé való majorokbeli 
oláhok is suspitioban lévén, azokot 
mind el tudtuk onnan az erdőkre Dá-

nos felé, s reménlyük Isten kegyel-
mességéből így conserválhattyuk 
Isten után városunkot, s azon oláhok is 
csak az héjasfalviaktól kezdettek volt 
inficialodni, minthogy őrizet alatt 
nincsen az falu.

Ezzel Isten oltalmában ajánlom 
Uram kegyelmedet, maradván Uram 
kegyelmed jóakaró kész szolgája

Kelpius György
Segesvár, 22 May A. 1719.
Címzés: Perillustri ac Generoso 

Domino Balthasari Koncz, Inclytae 
Sedis Siculicali Udvarhely notario, 
domino mihi confidentissimo. N. Soly-
mos.”

Csáki Árpád

Udvarhelyszék változatos földraj-
zi és társadalmi sajátosságai révén 
olyan építészeti hagyományt örökített 
meg napjainkig, amelynek hiteles 
adatolása komoly kihívást jelent, 
megvalósítása viszont valóságos mér-
földkövet képezhet a következő gene-
rációk számára. Furu Árpád helyi kö-
tődés nélkül, azonban kellő elkötele-
zettséggel, illetve néprajzi és műszaki 
ismeretek birtokában vállalkozott az 
anyaszék hagyományos architektúrá-
jának dokumentálására. A népi épí-
tészet iránti figyelme szakmai körök-
ben közismert, s lassan az is biztossá 
válik, hogy azok a kutatási részterü-
letek, amelyeken tevékenykedik, 
kellőképpen adatolt információhal-
mazként kerülnek az olvasók kezébe. 

Az udvarhelyszéki olvasó számára 
élményt jelentő kötetnek mintegy 
előzményeként célszerű megemlíteni 
a szerző által vezetett torockói felmé-
rőprogramot, amelynek végeredmé-
nyeként egészen komoly közösségi 
hasznosulásról is beszélhetünk. A 
szakképzett építészmérnökből vált 
néprajzkutató interdiszciplináris mó-
don tudta szemlélni azt a tárgyi ha-
gyatékot, amely Torockót egyedül-
állóvá, a világörökség részévé tette.

A szóban forgó település népi 
építészetét ismertető monográfiáját 

(Torockó népi építészete) nagyobb lé-
legzetű munkaként kalotaszegi ku-
tatási eredményeinek szakszerű ösz-
szesítése követte. Az 1999-ben és 
2000-ben elvégzett alapkutatást 2005-
ben újabb kiegészítő helyszíni fel-
mérés követte, melynek eredménye-
ként megjelent a Kalotaszeg népi 
építészete című könyve, valamint Ka-
lotaszeg népi építőművészete címet 
viselő igényesen kivitelezett kiállí-
tása, melyet számos erdélyi hely-
színen bemutattak. A kutató munkája 
a népi építészet sajátos emlékanyagá-
ra korlátozódik. A monografikus jel-
legű feldolgozást kiegészíti a lekövet-
hető fejlődési folyamatok tárgyalásá-
val, a hitelesség érdekében pedig kitér 
a tájegységen belüli területi változa-
tosságok kérdésköré is. 

A szerző legfrissebb kiadványa – 
Udvarhelyszék népi építészete – 2011-
ben jelent meg a kolozsvári Idea és 
Gloria nyomda munkatársainak gon-
dozásában. Ahogyan azt már Furu Ár-
pádtól megszoktuk, ez utóbbi kötete is 
a népi építészet témakörét adatolja. 
Udvarhelyszék falvainak népi archi-
tektúráját a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma, a Transylvania 
Trust Alapítvány, valamint a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
támogatása révén kutatta, majd rend-

szerezte, hogy végül tetszetős könyv 
formájában tárja az olvasók elé.

A számos kistájra szabdalt egykori 
székely szék viszonyait szemlélve el-
mondhatjuk, hogy a népi építészetnek 
itt is legalább két nagy ellensége van. 
Egyrészt a sok pénz. Ebben a tekintet-
ben szemléletes példaként Korondot 
említem meg, ahol nyilvánvaló, hogy 
az anyagi jólét az építkezési szokáso-
kat igencsak elrugaszkodottá tette 
saját tárgyi kultúránktól. Másfelől pe-
dig a pénztelenség az, amely népi 
építészeti értékeinknek lassú, de szo-
morú fogyását eredményezi. A leg-
markánsabb változásokat mégis az 
életformaváltás eredményezi. A szé-
kely falu sem mentesül a lakók kom-
fortossági igényéből fakadó folya-
matos változtatások alól. Furu Árpád 
könyve nem tekint a népi építészetre 
nosztalgiával, nem sajnálkozik vagy 
bírál. Amint egy tudományos mun-
kától az elvárható: racionális, hiteles, 
adatpontos, de ugyanakkor „fogyaszt-
ható” a nagyközönség számára is. Az 
olvasónak valóságos élvezet forgatni 
a kiadvány lapjait, hiszen a katalógus-
szerű, igényes fotóanyagot tartalmazó 
kötetnek az egyszerű lapozása is bárki 
számára esztétikai élvezetet jelenthet, 
információkat közölhet.

Az első fejezetként olvasható tu-
dománytörténeti áttekintés summázza 
mindazon szakirodalmi előzménye-
ket, amelyek különböző korokban a 
maguk szakmai igényességével kö-
zelítettek a témához. A bibliográfiai 

Soós Ferenc: 
A dög-halál Isten harcza 
az emberekkel. 
Kolozsvár, 1720.
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felsorolásból világosan kitűnik, hogy 
bár jelentek meg valós szakmai ér-
téket képező kisebb résztanulmányok, 
Udvarhelyszék népi építészetének 
monografikus feldolgozása hiányzik. 
Erdély népi építészetének dokumen-
tálását célul kitűző program kereté-
ben, 1999–2002 között Udvarhely-
szék legjelentősebb népi építészeti 
örökséggel rendelkező mintegy 35 fa-
lujában végezhetett kutatást Furu Ár-
pád. A nagy volumenű adathalmaz 
birtokában, továbbá kellő szintetizáló 
tapasztalattal rendelkezve vállalko-
zott az összegző jellegű munka meg-
írására. A kutató munkája ez estben is 
a népi építészet sajátos emlékanya-
gára korlátozódik. Nem kalandozik el 
az anyagi kultúra más területeire, ha-
nem a következő témakörök kimeríté-
sét vállalja: településszerkezet, telek-
szerkezet és hagyományos udvarren-
dezés, a lakóház alaprajzi elrendezé-
se, a lakóház szerkezeti felépítése, 
homlokzatok, nyílászárók, tüzelőbe-
rendezések, az udvar épületei, va-
lamint a kerítések és kapuk.

Udvarhelyszékhez közel 155 te-
lepülést sorolnak, amelyek gazdaság-
földrajzi viszonyai nem teljesen azo-
nosak, következésképen az építészeti 
hagyaték sem jellemezhető ugyan-
azon törvényszerűséggel. Az egysé-
ges földrajzi folyamatoktól elsőként a 
Homoród mente építészete tért el. 
Számos tényező együttes hatása járult 
ahhoz, hogy ezekben a falvakban 
könnyebben befogadják a szász vidék 
városias építészeti újításait. Egyszerű 
terepszemlével is meggyőződhetünk, 
hogy a Homoród menti falvak lakó-
házai, bár alaprajz vonatkozásában 
őrzik a szék hagyományait, az épí-
tészeti anyag tekintetében, volume-
nükben és ornamentikájuk révén kü-
lön fejlődési utat jártak be. Erdővi-
déket ugyanúgy a kivételes kistájak 
sorában említhetjük. Építészete nem 
annyira karakteres, mint a Homoród 
mentének, a szász hatás itt fél évszá-
zaddal később vált észlelhetővé, 

ugyanakkor legalább ennyire döntő 
háromszéki behatást ismerhetünk fel 
az ingatlanokon.

A táji tagolódás szempontjából 
Udvarhelyszék többi részére, azaz a 
Nagy-Küküllő és mellékvizei, vala-
mint a Nagy-Küküllő és Nagy-Ho-
moród közötti dombság által meg-
határozott nagy területre a helyi sa-
játosságokkal színesített lágy átme-
netek jellemzők. Nagy vonásokban 
azonos egységes fejlődési folyama-
toknak lehetünk tanúi. 

A népi építészet kutatója természe-
tesen nem korlátozhatja munkáját 
csupán a lakóház felmérésére, doku-
mentálására. A tüzelőberendezések 
vizsgálata például mindig izgalmas 
adatokat rejteget egy kutatónak. Egy 
portán belül figyelmet érdemlő objek-
tumok még a gazdasági épületek (szí-
nek, gabonások, csűrők), akárcsak a 
közösségi és privát szféra közötti ha-
tárt jelző térelválasztó elemek: a ka-
puk és kerítések is. Furu Árpád ezen 
utóbbiak felleltározását sem mulaszt-
ja el. A szerző véleménye, hogy még 
nagyon sok helyszínen tetten érhető a 
külső hatásoktól mentes építészeti ha-
gyomány, kiválóan dokumentálhatók 
az egymást követő fejlődési szaka-
szok, de a lakók modernségre törekvő 
életvitele, valamint az intézményesen 
szabályozott faluképvédelem teljes 
hiánya nem ad okot optimizmusra. 

Napjaink néprajzi kiadványai kö-
zött viszonylag kevés az olyan pub-
likáció, amely a szakmaiság csorbu-
lása nélkül reális érdeklődésre szá-
míthat a szélesebb olvasóközönség 
részéről. Furu Árpád könyvében bárki 
megtalálhatja a számára fontos építé-
szeti adatot vagy tetszetős fotót. Az 
Udvarhelyszék népi építészete című 
kötet üzenet a múltból arról, ami sa-
játosan népi, székely és egyedi a vi-
dékünkön.

Miklós Zoltán

Tordátfalván, a 14. szám alatti te-
lek udvarán a tornácos épület mellett 
egy kisebb ház áll, három szobájában 
Pop Anna óvónő saját néprajzi gyűj-
teményét rendezte be. A porta dísze az 
új székely kapu, amely temesvári só-
gorasszonya jóvoltából készült. Az út 
felöli szobában, a tisztaszobában a 
háztartás értékesebb tárgyai látható-
ak: vetett ágy, sifon, szekrény, bölcső, 
kanapé, mosdó, tükör, asztal székek-
kel, falióra és családi fényképek a 
falon, kisebb-nagyobb díszes keretek-
ben, mutatva, milyenek voltak az épü-
let gazdái, illetve falubeli kortársaik. 
A kisebb, kétajtós, egy fiókos szek-
rényke tetején pedig könyvek, köztük 
XIX. századi tankönyvek, legtöbbje 
azonban XX. század eleji kiadvány. 
Egy-egy kéziratos füzet arról tanús-
kodik, hogy az olvasottabb verseket 
külön gyűjteményként másolgatták a 
gyakorlott kezűek a Nyikó mentén is. 
Kalendáriumok jelzik, hogy az idő-
szerű tudni- és olvasnivaló nem volt 
ritka a székely parasztcsaládoknál 
sem. A kisebb üveglámpák nem min-
dennapos használati tárgyak voltak, 
mint ahogyan az elsőházat sem lakták 
folyamatosan. A nagy szekrényben a 
ma székely ruhának nevezett viselet 
ünnepi darabjait láthatjuk. 

A középső ház tavaszi takarítás 
előtti állapotában inkább raktár, hi-
szen az egykori lakók egy-másfél szá-
zaddal ezelőtt a most itt látható mun-
kaeszközök egy részét a padláson, 
esetleg a csűrben, pincében tartották. 
A szoba egyik értékes és egykor is 
megbecsült bútordarabja a XIX. szá-
zadi festett falitéka, benne üvegne-
műkkel, meg a rézmozsárral. Az egy-
szerű fatálason kisebb-nagyobb cse-
répedények, porcelántányérok, a má-
sik sarokban asztal, egyszerű aszta-
losmunka. Itt láthatjuk a kenderfel-
dolgozás eszközeit is: szövőszéket, 
fonókereket, tekerőlevelet, héhelőt 
stb., illetve más munkaeszközöket: 
egy festett ládán törzsölőt, dézsát, ros-
tát, sulykokat, a kis asztalon szenes 
vasalót. A szoba közepén egyszerűbb 
petróleumlámpa szolgáltatott fényt. A 
kisebb tükör, a falvédő innen sem hi-
ányzik. Egyik falon egyszerű (ke-
resztbe tett lécekből kialakított) 
edénytartón kisebb mázas cserépedé-
nyek mutatják, hogy két nemzedékkel 
ezelőtt a mindennapokban a cserépe-
dények jóval gyakoribbak voltak, 
mint a drágább porcelán- vagy fém-
edények.

Magángyűjtemény Tordátfalván 
a Nyikó mente értékeivel

Homoródkeményfalvi utcakép (fent)
Az udvar  a gémeskúttal: 
Lakóház Székelyszentmihályon 
(középen)
Udvar Kobátfalván (lent)

A tordátfalvi néprajzi magán-
gyűjteményneknek otthont adó ház

P. Buzogány Árpád felvételei

Közgyú́jteményeinkLábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk.
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felsorolásból világosan kitűnik, hogy 
bár jelentek meg valós szakmai ér-
téket képező kisebb résztanulmányok, 
Udvarhelyszék népi építészetének 
monografikus feldolgozása hiányzik. 
Erdély népi építészetének dokumen-
tálását célul kitűző program kereté-
ben, 1999–2002 között Udvarhely-
szék legjelentősebb népi építészeti 
örökséggel rendelkező mintegy 35 fa-
lujában végezhetett kutatást Furu Ár-
pád. A nagy volumenű adathalmaz 
birtokában, továbbá kellő szintetizáló 
tapasztalattal rendelkezve vállalko-
zott az összegző jellegű munka meg-
írására. A kutató munkája ez estben is 
a népi építészet sajátos emlékanya-
gára korlátozódik. Nem kalandozik el 
az anyagi kultúra más területeire, ha-
nem a következő témakörök kimeríté-
sét vállalja: településszerkezet, telek-
szerkezet és hagyományos udvarren-
dezés, a lakóház alaprajzi elrendezé-
se, a lakóház szerkezeti felépítése, 
homlokzatok, nyílászárók, tüzelőbe-
rendezések, az udvar épületei, va-
lamint a kerítések és kapuk.

Udvarhelyszékhez közel 155 te-
lepülést sorolnak, amelyek gazdaság-
földrajzi viszonyai nem teljesen azo-
nosak, következésképen az építészeti 
hagyaték sem jellemezhető ugyan-
azon törvényszerűséggel. Az egysé-
ges földrajzi folyamatoktól elsőként a 
Homoród mente építészete tért el. 
Számos tényező együttes hatása járult 
ahhoz, hogy ezekben a falvakban 
könnyebben befogadják a szász vidék 
városias építészeti újításait. Egyszerű 
terepszemlével is meggyőződhetünk, 
hogy a Homoród menti falvak lakó-
házai, bár alaprajz vonatkozásában 
őrzik a szék hagyományait, az épí-
tészeti anyag tekintetében, volume-
nükben és ornamentikájuk révén kü-
lön fejlődési utat jártak be. Erdővi-
déket ugyanúgy a kivételes kistájak 
sorában említhetjük. Építészete nem 
annyira karakteres, mint a Homoród 
mentének, a szász hatás itt fél évszá-
zaddal később vált észlelhetővé, 

ugyanakkor legalább ennyire döntő 
háromszéki behatást ismerhetünk fel 
az ingatlanokon.

A táji tagolódás szempontjából 
Udvarhelyszék többi részére, azaz a 
Nagy-Küküllő és mellékvizei, vala-
mint a Nagy-Küküllő és Nagy-Ho-
moród közötti dombság által meg-
határozott nagy területre a helyi sa-
játosságokkal színesített lágy átme-
netek jellemzők. Nagy vonásokban 
azonos egységes fejlődési folyama-
toknak lehetünk tanúi. 

A népi építészet kutatója természe-
tesen nem korlátozhatja munkáját 
csupán a lakóház felmérésére, doku-
mentálására. A tüzelőberendezések 
vizsgálata például mindig izgalmas 
adatokat rejteget egy kutatónak. Egy 
portán belül figyelmet érdemlő objek-
tumok még a gazdasági épületek (szí-
nek, gabonások, csűrők), akárcsak a 
közösségi és privát szféra közötti ha-
tárt jelző térelválasztó elemek: a ka-
puk és kerítések is. Furu Árpád ezen 
utóbbiak felleltározását sem mulaszt-
ja el. A szerző véleménye, hogy még 
nagyon sok helyszínen tetten érhető a 
külső hatásoktól mentes építészeti ha-
gyomány, kiválóan dokumentálhatók 
az egymást követő fejlődési szaka-
szok, de a lakók modernségre törekvő 
életvitele, valamint az intézményesen 
szabályozott faluképvédelem teljes 
hiánya nem ad okot optimizmusra. 

Napjaink néprajzi kiadványai kö-
zött viszonylag kevés az olyan pub-
likáció, amely a szakmaiság csorbu-
lása nélkül reális érdeklődésre szá-
míthat a szélesebb olvasóközönség 
részéről. Furu Árpád könyvében bárki 
megtalálhatja a számára fontos építé-
szeti adatot vagy tetszetős fotót. Az 
Udvarhelyszék népi építészete című 
kötet üzenet a múltból arról, ami sa-
játosan népi, székely és egyedi a vi-
dékünkön.

Miklós Zoltán

Tordátfalván, a 14. szám alatti te-
lek udvarán a tornácos épület mellett 
egy kisebb ház áll, három szobájában 
Pop Anna óvónő saját néprajzi gyűj-
teményét rendezte be. A porta dísze az 
új székely kapu, amely temesvári só-
gorasszonya jóvoltából készült. Az út 
felöli szobában, a tisztaszobában a 
háztartás értékesebb tárgyai látható-
ak: vetett ágy, sifon, szekrény, bölcső, 
kanapé, mosdó, tükör, asztal székek-
kel, falióra és családi fényképek a 
falon, kisebb-nagyobb díszes keretek-
ben, mutatva, milyenek voltak az épü-
let gazdái, illetve falubeli kortársaik. 
A kisebb, kétajtós, egy fiókos szek-
rényke tetején pedig könyvek, köztük 
XIX. századi tankönyvek, legtöbbje 
azonban XX. század eleji kiadvány. 
Egy-egy kéziratos füzet arról tanús-
kodik, hogy az olvasottabb verseket 
külön gyűjteményként másolgatták a 
gyakorlott kezűek a Nyikó mentén is. 
Kalendáriumok jelzik, hogy az idő-
szerű tudni- és olvasnivaló nem volt 
ritka a székely parasztcsaládoknál 
sem. A kisebb üveglámpák nem min-
dennapos használati tárgyak voltak, 
mint ahogyan az elsőházat sem lakták 
folyamatosan. A nagy szekrényben a 
ma székely ruhának nevezett viselet 
ünnepi darabjait láthatjuk. 

A középső ház tavaszi takarítás 
előtti állapotában inkább raktár, hi-
szen az egykori lakók egy-másfél szá-
zaddal ezelőtt a most itt látható mun-
kaeszközök egy részét a padláson, 
esetleg a csűrben, pincében tartották. 
A szoba egyik értékes és egykor is 
megbecsült bútordarabja a XIX. szá-
zadi festett falitéka, benne üvegne-
műkkel, meg a rézmozsárral. Az egy-
szerű fatálason kisebb-nagyobb cse-
répedények, porcelántányérok, a má-
sik sarokban asztal, egyszerű aszta-
losmunka. Itt láthatjuk a kenderfel-
dolgozás eszközeit is: szövőszéket, 
fonókereket, tekerőlevelet, héhelőt 
stb., illetve más munkaeszközöket: 
egy festett ládán törzsölőt, dézsát, ros-
tát, sulykokat, a kis asztalon szenes 
vasalót. A szoba közepén egyszerűbb 
petróleumlámpa szolgáltatott fényt. A 
kisebb tükör, a falvédő innen sem hi-
ányzik. Egyik falon egyszerű (ke-
resztbe tett lécekből kialakított) 
edénytartón kisebb mázas cserépedé-
nyek mutatják, hogy két nemzedékkel 
ezelőtt a mindennapokban a cserépe-
dények jóval gyakoribbak voltak, 
mint a drágább porcelán- vagy fém-
edények.

Magángyűjtemény Tordátfalván 
a Nyikó mente értékeivel

Homoródkeményfalvi utcakép (fent)
Az udvar  a gémeskúttal: 
Lakóház Székelyszentmihályon 
(középen)
Udvar Kobátfalván (lent)

A tordátfalvi néprajzi magán-
gyűjteményneknek otthont adó ház

P. Buzogány Árpád felvételei

Közgyú́jteményeinkLábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk.
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