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Székelyföld tárgyi kultúrájának re-
prezentálása nem csak a múzeumi 
gyűjtemények révén lehetséges, en-
nek bizonyítékai a térségben fellelhető 
tájházak, esetleg magánkezdeménye-
zések eredményeként létrehozott táji 
jellegű gyűjtemények. Legtöbbször a 
helyi értelmiségi elit tagjainak ösztön-
zésére sikerült a paraszti életmód 
funkcióvesztett tárgyait begyűjteni, 
majd intézményes keretek között lehe-
tett mindezt közkinccsé tenni. A ha-
sonló kulturális vállalkozások hoza-
déka az illető közösség hagyományos 
életmódjának megismertetése, s az 
anyagi kultúra reprezentatív elemei-
nek átörökítése. Az egyes kezdemé-
nyezések sikeressége más közösségek 
számára is ösztönzőleg hat, az intéz-
ményes háttér hiánya azonban szűk 
keretek közé rekeszti a tájházak létre-
hozása érdekében tett erőfeszítéseket. 
Nem egy esetben értesülünk a gyűjte-
mények gazdátlan voltáról, a falusi ki-
állítófelületek felszámolásáról.

A homoródszentpáli általános is-
kola azon tanintézetek sorában említ-
hető, amelyekben a pedagógusi mun-
ka szorosan összefonódott a falusi 
életforma iránti tisztelettel és a tárgyi 
kultúra darabjainak begyűjtésére tett 
kísérletekkel. Geréd Gábor, egykori 

homoródszentpáli iskolaigazgató el-
mondása szerint az 1980-as évek fa-
lusi környezete még a néprajzi tárgy-
gyűjtések táptalajának bizonyult. Az 
oktatók ösztönzése révén sikerült egy 
olyan gyűjteményt létrehozni, amely 
egyaránt hasznosnak bizonyult di-
daktikai és reprezentációs célokra. 
Némely pedagógus – akárcsak az em-
lített iskolaigazgató, vagy Forrai Tibor 
kollégája – kultúra iránti tisztelete ré-
vén, a saját életterében is helyet adott a 
népi lakásbelsők értékes bútordarab-
jainak. A népművészeti tárgyak gyűj-
tése fokozatosan hivatássá vált, s fele-
lősséget éreztek a mostoha körülmé-
nyek között talált tárgyak megmenté-
sére. Szükségszerűnek mutatkozott a 
helyi értelmiségi elit ilyen jellegű 
mentő gyűjtése, hiszen az 1990-es 
évektől kezdődően  a néprajzi tárgyak 
tucatjával hagyták el az ország határát.

Közismert, hogy az egykor elkob-
zott egyházi épületek visszaszolgálta-
tása egy egész sor olyan kötelezettsé-
get zúdít a „új” tulajdonosra, amelye-
ket legtöbbször a forráshiányok lehe-
tetlenné tesznek. Hasonló módon, a 
homoródszentpáli iskolagyűjtemény 
székhelyeként szolgáló régi kántori la-
kás sem biztosíthatja már az utóbbi év-
tizedekben neki szánt (múzeumi) ren-

deltetést, így kilátástalanná vált a 
helytörténeti kiállítás sorsa. Az iskolai 
gyűjtemény kiállítófelületének kilá-
tástalansága az egykori igazgatót – a 
nyilvánosságnak szánt – egyéni tárlat 
létrehozására ösztönözte, alkalmas 
színhelyként a homoródszentpáli Pap-
kúriát jelölte meg. Állaga miatt azon-
ban az épület alkalmatlan bármilyen 
célra is, hathatós beavatkozás hiá-
nyában előrelátható lassú pusztulása. 
Az egyéni kiállítás koncepció kivite-
lezését továbbá megalapozottá teszi 
azon tény, hogy a több évtizedes mun-
kája eredményeként tárgyiasult nép-
rajzi gyűjteménye alkalmasnak bizo-
nyul a térség hagyományos lakásbel-
sőinek rekonstruálására, így a családi 
örökségként tulajdonába került falusi 
portát a hagyományos életforma be-
mutatására szánta. 

A Kis- és Nagy-Homoród mente 
egységesen őrzi ma is a fa- és kőépít-
mények technikáját, anyagszerűségét. 
Az erőteljesen mutatkozó szász hatás 
főként az utcafront kialakításában, az 
előkert nélküli építkezésben, és 
anyaghasználatban követhető. Az 
előbb említett porta megfelelően il-
leszkedik a faluképbe, magán viselve 
a kistérség népi építészeti jegyeit. A 
lakóház a telek egyik oldalán, köz-
vetlenül az utcafrontra nézve épült fel, 
a tágas telket pedig a keresztcsűrös el-
rendezés dominálja. E szokványos te-
lekszerkezetet jelen esetben egy (az 
enyészettől megmentett) betelepített 
régi lakóépület bontja meg, mely in-
gatlan a hagyományos enteriőr kiala-
kításának egyik hiteles színhelyéül 
fog szolgálni. 

Az értelmiségi elit körében a nép-
rajzi tárgyak gyűjtésének gyakorlata 
nem elszigetelt jelenség, ellenben a 
hagyományos lakóépületek megmen-
tésére irányuló erőfeszítések ritkáb-
bak, s nagy anyagi áldozattal járó, pél-
daértékű vállalkozásokként jegyezhe-
tők. A Geréd portára telepített lakóház 
a népi építészet egyik reprezentatív 
darabja, s arra is bizonyítékul szolgál, 
hogy a Homoród menti falusi közös-
ségekben általános kőépítkezés a peri-
fériára szorult családok esetében csak 
egy beteljesítetlen aspiráció maradt. A 
falu társadalmi rétegződésének alsó 
szintjét képező zsellércsaládok lakás-
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kultúrájának rekonstrukciójára tett kí-
sérlet nem könnyű, de nemes feladat. S 
már az ingatlan puszta birtoklása is 
óriási eszmei értékkel ruházza fel a 
tulajdonost.

A lakóház alapozását közvetlenül a 
föld felszínén kezdték, mely műve-
lethez faragatlan kövek képezték az 
anyagot. A többnyire természetes 
alakjukban felhasznált kövek csupán a 
sarkokban szolgáltak alátámasztási fe-
lületként. A fal alapanyagául eltérő 
vastagságú gömbölyű rönkök, rakófák 
szolgáltak, melyeknek végeit egymás-
ba rótták, azaz alul-felül bemélyítették 
és összeeresztették. Az így kialakított 
falfelületet mind kívül, mind belül – 
agyagból és szalmából gyúrt – ta-
pasztás borította. A járófelületet 
agyaggal sikálták, födéme pedig a fi-
ókgerendákra helyezett deszkázással 
készült, a padlást szigetelés céljával 
ugyancsak lesikálták.

Az ingatlan építésére vonatkozóan 
nincs írásos adat, nem rendelkezik fel-
iratos mestergerendával, s más építő-
elemén sem rögzítették építése idejét. 
A szerkezete és technikai kivitelezése 
tanúskodik építője/lakója társadalmi 
hovatartozásáról, a korabeli életkörül-
ményekről. Alapvetően egy nyílt ere-
szes kétosztatú házról beszélhetünk, 
amely szerkezeti forma a XVI. szá-
zadtól válik általánossá Székely-
földön, s ma már csak elszórtan talá-

lunk hasonló alaprajzú lakóházakat. A 
falu lakosainak tudatában jelen in-
gatlan zsellérházként rögzült, s egy-
kori zsúpfedéséről is említést tesznek. 
A felhasznált építőanyagok (görbe ra-
kófák, gyakori kiegészítések, másod-
lagosan felhasznált elemek) valóban 
egy szegényebb sorban élő tulajdo-
nosra engednek következtetni, s épí-
tése idejeként a XIX. század első fele 
jelölhető meg.

A hiteles lakásbelső kialakítására 
tett törekvést megnehezíti azon tény, 
hogy az eresz–kamra–ház szerkezetű 
épületekben még nem kapott helyet 
azon tisztaszoba, amelyben a XIX. 
század első felében előszeretettel he-
lyezték el a tájegységre jellemző fes-
tett bútorokat. Geréd Gábor gyűjte-
ménye bővelkedik a Homoród menti 
bútorfestő hagyományt tanúsító hasz-
nálati tárgyakban, de előszeretettel 
gyűjtött vargyasi vagy szász bútorda-
rabokat is, továbbá a háztartásban, va-
lamint a gazdasági épületek körül vég-
zett munkafolyamatok nélkülözhe-
tetlen tárgyegyüttesei gyarapítják az 
állományát. 

A gyűjtemény tulajdonosa is meg-
győződéssel vallja, hogy kár lenne ha-
sonló mennyiségű muzeális értékű tár-
gyat csupán a maga gyönyörködteté-
sére őrizni. Ezért a betelepített kétosz-
tatú házban egy hagyományos lakás-
belső rekonstrukcióját valósítaná 

meg, továbbá a családi porta (kő)há-
zában egy tisztaszoba létesítését, va-
lamint a XX. század első harmadára 
jellemző polgári enteriőr kialakítását 
tűzte ki célul. Célja gondos kivite-
lezéséről tanúskodik azon tény is, 
hogy mind a tárgyakat, mind a betele-
pített lakóház teljes faanyagát szak-
szerű rovartalanításnak vetette alá. A 
hagyományos falusi élettereket betöl-
tő tárgyak gyűjtésétől hosszú út vezet 
a tájházlétesítésig, s az igazi kihívás 
valójában a munkafolyamat beteljesí-
tésében rejlik. A térségben kevés ered-
ményes tájházalapításról számolha-
tunk be, de ezek pozitív tapasztalatai 
építő jellegű előképpel szolgálhatnak 
a homoródszentpáli törekvés sikeres 
kivitelezéséhez. Fontos ugyanis össz-
hangot teremteni a történeti/néprajzi 
hitelesség és a rendelkezésre álló fel-
tételek között. Ezek sikeres egyen-
súlyozása révén biztosan állítható, 
hogy a faluközösség, a (természetrajzi 
nevezetességei miatt ide érkező) tu-
rista, s nem utolsó sorban a néprajz-
kutató is a hagyományos életmód fon-
tos lenyomataként szemléli majd a 
tájházat.
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