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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
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Az úgynevezett hátsó ház, vagyis a 
leghátulsó szoba a sütőház szerepét 
töltötte be, benne most is kemence van 
katlannal, illetve a szükséges kellékek 
a falra, vagy fogasszerű alkalmatos-
ságra akasztva: sziták, bőrrosták, gyú-
ródeszkák, kétkarú mérleg (kompo-
na), kürtőskalács sütők, fa merítőlapát 
stb. 

A telek udvar felöli részét csűr és 
istálló választja el a hátsó kerttől. A 
hatalmas melléképület bal felöli része 
nyitott szín, fölötte szénapadlással, 
udorral, középen a csűr, jobbról pedig 
pajta, fölötte ugyancsak udorral. 

Nemrég javították fel, a csűr raktárfe-
lületként szolgál jó ideje, látunk itt 
szánt, szekeret, asztalosszerszámokat 
(különböző méretű fúrókat), tilót, te-
kerőlevelet, favillát, festett fonókere-
ket, ácsolt faládát stb.

Pop Anna kérdésünkre elmondta, 
már képzős diák korában kedvet ka-
pott a tárgyak gyűjtéséhez, tehát több, 
mint 30 éve gyűjti a falusi életforma, 
gazdálkodó életmód tárgyi eszköz-
készletét. Az itt látható gyűjtemény 
nagy része tordátfalvi származású, ám 
vannak olyanok darabok is, amelyek 
környékbeli településekről, esetleg 

éppen messzebbről származnak. Mi-
vel a család Nagysolymosban élt so-
káig, nyilván onnan is hozott magával 
egyet és mást, például mozsarat, van 
onnan falvédő, de arányaiban elenyé-
sző, ami arról a vidékről származik. 
Tarcsafalváról, Kobátfalváról is ke-
rültek be ajándékként tárgyak, Ke-
resztúrról egy szekrény. 

A mindennapi munka eszköztárát 
szemrevételezve arról érdeklődtünk, 
van-e olyan sajátossága Tordátfalvá-
nak, amiben különbözik a szomszéd 
településektől, vagy olyan mesterség, 
aminek az eszközkészletét össze kell 
gyűjteni? Egyértelmű nem volt a vá-
lasz. Pop Anna úgy látja, e tekintetben 
nincs különbség a Nyikó menti falvak 
között, például a kenderfeldolgozás 
hozta fel, az is ugyanolyan volt min-
denhol. 

A gyűjtemény jól mutatja, hogy a 
mindennapi tárgyak nagy része fából 
készült. Ezeket helyben készítették, 
nem máshonnan szerezték be. A gyűj-
temény tulajdonosa déd- és üknagy-
apjára hivatkozik, akiknek tulajdoná-
ból bizonyos eszközök megmaradtak, 
illetve volt a faluban asztalos csoport, 
a faeszközöket ők készítettek, van 
olyan tárgy, hogy benne van a mes-
ternek a monogramja. Ennek tulajdo-
nítható, hogy asztalosszerszám is szép 
számban fellelhető itt. 

– Volt más ötlet is korábban, 
hogy hová lenne jó elhelyezni a 
gyűjteményt? 

– Igen, szerettem volna, hogy az 
iskolában, vagy az üzlet melletti régi 
tanítói lakban helyezzük el, de a lel-
kész nem egyezett bele. 

– Ez a gyűjtemény magántulaj-
don. Ha középületbe került volna, a 
falu inkább magáénak érezné? 

– Amikor kezdett jól kinézni a kis 
házban elhelyezett gyűjtemény, jöttek 
az asszonyok, hogy: mutasd meg! 
Amikor már látták, hogy lesz belőle 
valami, jól kezd kinézni, egyik hozott 
egy falvédőt, másik egy dézsát, kere-
pelőt. Értékelték és tetszett nekik, 
hogy egy helyen vannak ezek a tár-
gyak. Őket is a fiatalkorukra emlékez-
tette. 

– Idegenek, a faluban nem isme-
rős emberek tudnak erről a gyűjte-
ményről?

– Akik innen elszármazottak, azok 
tudják, hogy van, például a falutalál-

kozón többen megnézték. Vagy akik 
közelebbi ismerősök, azok is. Ma-
gyarországiak is jártak ide. 

Nyitva van mindenki előtt – jó tud-
ni erről a gyűjteményről. Berendezé-
sében, pontosabban a karbantartásban 
siménfalvi kollégái is segítettek (az 
óvónő több éve a siménfalvi, község-
központi óvodában tanít), és kollé-
ganők is hoztak ide tárgyakat ado-
mányként, pl. tálast, a rugonfalviak 
falvédőt. A község polgármestere, Pé-
ter Zoltán szintén segítségére volt.

– Mit kellene még begyűjteni, 
mivel kellene kiegészíteni?

– Sok minden kellene még. Nincs 
kályhánk. Voltam egy helyen, ahol 
volt festett csempe, de későre tudtam 
meg, hogy eladták. Pedig kértem ko-
rábban.

– Az állagvédelem pénzbe kerül, 
ez meg a további gyűjtés pénzfüggő-e?

– Nagyon. A tanügyi fizetésből 
nincsen erre mód. A faeszközöket eszi 
a szú. Lenolajjal kentük le, többször 
is. Tavaly nyáron egyfolytában ki vol-
tunk terítkezve. Ecsettel keneget-
tük… Nem is nagyon látszik. Pedig a 
szekér legalább ötször volt lekenve. 
Kezdtük és végeztük. A szúpor mégis 
látszik…

– Mindegyik tárgynak saját tör-
ténete van? Lehet tudni, hogyan 
került ide, ki készítette?

– A legtöbbről tudom. Fel is írtam 
különben, hogy kitől mit kaptam. 
Kerekes Gyula bácsi, Tarcsafalváról, 

ő is adományozott, az ő apósa tordát-
falvi volt, mondta is, úgy írjam be: 
Antal Ferenc bácsitól, az ő apósától 
van, aki erdész volt. 

Pop Anna terveit családja támogat-
ja. Az épület, amiben berendezte a 
gyűjteményt, a férje tulajdona. A csűrt 
a család közös jövedelméből javíttat-
ták, akárcsak a kis házat, mielőtt be-
rendezték volna. Bár látogatható, ép-
pen a raktározás az egyik gond: hová, 
hogyan helyezze el azokat a tárgyakat, 
amelyek nem a lakásbelsőhöz tartoz-
nak, illetve ami még nem kiállítható, 
vagy nincs tér megmutatni. 

Egyszemélyes álom vált valóra 
azzal, hogy Tordátfalván végleges he-
lyére került egy néprajzi gyűjtemény, 
ám a család és talán a helyi közösség 
további közreműködése és segítsége 
nélkül nem történnek meg azok az 
előrelépések, amelyeket a tordátfalvi 
születésű Pop Anna tervbe vett. A 
tűzoltó felszerelést jó lenne felhozni 
ide, egy színbe – fogalmazta meg el-
képzelését. Állagmegóvásra van 
szükség, az épületet is javítgatni kell 
időnként. A gyűjtemény pedig ingyen 
nyitja meg ajtait mindenki előtt. 

P. Buzogány Árpád
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Az úgynevezett hátsó ház, vagyis a 
leghátulsó szoba a sütőház szerepét 
töltötte be, benne most is kemence van 
katlannal, illetve a szükséges kellékek 
a falra, vagy fogasszerű alkalmatos-
ságra akasztva: sziták, bőrrosták, gyú-
ródeszkák, kétkarú mérleg (kompo-
na), kürtőskalács sütők, fa merítőlapát 
stb. 

A telek udvar felöli részét csűr és 
istálló választja el a hátsó kerttől. A 
hatalmas melléképület bal felöli része 
nyitott szín, fölötte szénapadlással, 
udorral, középen a csűr, jobbról pedig 
pajta, fölötte ugyancsak udorral. 

Nemrég javították fel, a csűr raktárfe-
lületként szolgál jó ideje, látunk itt 
szánt, szekeret, asztalosszerszámokat 
(különböző méretű fúrókat), tilót, te-
kerőlevelet, favillát, festett fonókere-
ket, ácsolt faládát stb.

Pop Anna kérdésünkre elmondta, 
már képzős diák korában kedvet ka-
pott a tárgyak gyűjtéséhez, tehát több, 
mint 30 éve gyűjti a falusi életforma, 
gazdálkodó életmód tárgyi eszköz-
készletét. Az itt látható gyűjtemény 
nagy része tordátfalvi származású, ám 
vannak olyanok darabok is, amelyek 
környékbeli településekről, esetleg 

éppen messzebbről származnak. Mi-
vel a család Nagysolymosban élt so-
káig, nyilván onnan is hozott magával 
egyet és mást, például mozsarat, van 
onnan falvédő, de arányaiban elenyé-
sző, ami arról a vidékről származik. 
Tarcsafalváról, Kobátfalváról is ke-
rültek be ajándékként tárgyak, Ke-
resztúrról egy szekrény. 

A mindennapi munka eszköztárát 
szemrevételezve arról érdeklődtünk, 
van-e olyan sajátossága Tordátfalvá-
nak, amiben különbözik a szomszéd 
településektől, vagy olyan mesterség, 
aminek az eszközkészletét össze kell 
gyűjteni? Egyértelmű nem volt a vá-
lasz. Pop Anna úgy látja, e tekintetben 
nincs különbség a Nyikó menti falvak 
között, például a kenderfeldolgozás 
hozta fel, az is ugyanolyan volt min-
denhol. 

A gyűjtemény jól mutatja, hogy a 
mindennapi tárgyak nagy része fából 
készült. Ezeket helyben készítették, 
nem máshonnan szerezték be. A gyűj-
temény tulajdonosa déd- és üknagy-
apjára hivatkozik, akiknek tulajdoná-
ból bizonyos eszközök megmaradtak, 
illetve volt a faluban asztalos csoport, 
a faeszközöket ők készítettek, van 
olyan tárgy, hogy benne van a mes-
ternek a monogramja. Ennek tulajdo-
nítható, hogy asztalosszerszám is szép 
számban fellelhető itt. 

– Volt más ötlet is korábban, 
hogy hová lenne jó elhelyezni a 
gyűjteményt? 

– Igen, szerettem volna, hogy az 
iskolában, vagy az üzlet melletti régi 
tanítói lakban helyezzük el, de a lel-
kész nem egyezett bele. 

– Ez a gyűjtemény magántulaj-
don. Ha középületbe került volna, a 
falu inkább magáénak érezné? 

– Amikor kezdett jól kinézni a kis 
házban elhelyezett gyűjtemény, jöttek 
az asszonyok, hogy: mutasd meg! 
Amikor már látták, hogy lesz belőle 
valami, jól kezd kinézni, egyik hozott 
egy falvédőt, másik egy dézsát, kere-
pelőt. Értékelték és tetszett nekik, 
hogy egy helyen vannak ezek a tár-
gyak. Őket is a fiatalkorukra emlékez-
tette. 

– Idegenek, a faluban nem isme-
rős emberek tudnak erről a gyűjte-
ményről?

– Akik innen elszármazottak, azok 
tudják, hogy van, például a falutalál-

kozón többen megnézték. Vagy akik 
közelebbi ismerősök, azok is. Ma-
gyarországiak is jártak ide. 

Nyitva van mindenki előtt – jó tud-
ni erről a gyűjteményről. Berendezé-
sében, pontosabban a karbantartásban 
siménfalvi kollégái is segítettek (az 
óvónő több éve a siménfalvi, község-
központi óvodában tanít), és kollé-
ganők is hoztak ide tárgyakat ado-
mányként, pl. tálast, a rugonfalviak 
falvédőt. A község polgármestere, Pé-
ter Zoltán szintén segítségére volt.

– Mit kellene még begyűjteni, 
mivel kellene kiegészíteni?

– Sok minden kellene még. Nincs 
kályhánk. Voltam egy helyen, ahol 
volt festett csempe, de későre tudtam 
meg, hogy eladták. Pedig kértem ko-
rábban.

– Az állagvédelem pénzbe kerül, 
ez meg a további gyűjtés pénzfüggő-e?

– Nagyon. A tanügyi fizetésből 
nincsen erre mód. A faeszközöket eszi 
a szú. Lenolajjal kentük le, többször 
is. Tavaly nyáron egyfolytában ki vol-
tunk terítkezve. Ecsettel keneget-
tük… Nem is nagyon látszik. Pedig a 
szekér legalább ötször volt lekenve. 
Kezdtük és végeztük. A szúpor mégis 
látszik…

– Mindegyik tárgynak saját tör-
ténete van? Lehet tudni, hogyan 
került ide, ki készítette?

– A legtöbbről tudom. Fel is írtam 
különben, hogy kitől mit kaptam. 
Kerekes Gyula bácsi, Tarcsafalváról, 

ő is adományozott, az ő apósa tordát-
falvi volt, mondta is, úgy írjam be: 
Antal Ferenc bácsitól, az ő apósától 
van, aki erdész volt. 

Pop Anna terveit családja támogat-
ja. Az épület, amiben berendezte a 
gyűjteményt, a férje tulajdona. A csűrt 
a család közös jövedelméből javíttat-
ták, akárcsak a kis házat, mielőtt be-
rendezték volna. Bár látogatható, ép-
pen a raktározás az egyik gond: hová, 
hogyan helyezze el azokat a tárgyakat, 
amelyek nem a lakásbelsőhöz tartoz-
nak, illetve ami még nem kiállítható, 
vagy nincs tér megmutatni. 

Egyszemélyes álom vált valóra 
azzal, hogy Tordátfalván végleges he-
lyére került egy néprajzi gyűjtemény, 
ám a család és talán a helyi közösség 
további közreműködése és segítsége 
nélkül nem történnek meg azok az 
előrelépések, amelyeket a tordátfalvi 
születésű Pop Anna tervbe vett. A 
tűzoltó felszerelést jó lenne felhozni 
ide, egy színbe – fogalmazta meg el-
képzelését. Állagmegóvásra van 
szükség, az épületet is javítgatni kell 
időnként. A gyűjtemény pedig ingyen 
nyitja meg ajtait mindenki előtt. 

P. Buzogány Árpád

Közgyú́jteményeink Közgyú́jteményeink
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