
Hargita megyének több olyan 
tájháza van, amely emléket 
állít és népszerűsíti a régi idő-
ket. Így a fi atalabb generáció 
megismerheti a hagyományos 
falusi parasztházakat beren-
dezésükkel és a ház körüli 
munkaeszközökkel együtt. Az 
udvarhelyszéki Tordátfalvára 
látogattunk, ahol a tájház 
ötletgazdájával és tulajdo-
nosával, Pop Anna óvónővel 
beszélgettünk az egykori 
tisztaszobáról és a tájház mai 
szerepéről.

→ JAKAB MÓNIKA

T ordátfalva a Fehér-Nyikó 
mentén lévő Siménfalva 
községhez tartozik. A főút-

ról letérve köves út vezet Tordát-
falváig, az útviszonyokat viszont 
kárpótolja a táj szépsége, a csend, 
a természet közelsége és harmóni-
ája. A vendég útközben nemigen 
találkozik turistával, de nagyobb 
esély van arra, hogy egy-két falu-
beli gazda traktorral jöjjön szembe 
a szűk útszakaszon. A határban 
őzek és rókák is megjelenhetnek, 
nem beszélve a medvékről: a nagy-
vad napjainkban egyre gyakrab-
ban tűnik fel a székely falvakban. 

A látogatásom előtti napon két-
szer is fi gyelmeztető jelzést kaptam 

telefonomra arról, hogy Tordátfal-
ván medve járt, ezért kérik a lakos-
ságot, óvatosan közlekedjen a falu-
ban. Másnap délben már a tájház 
tisztaszobájában beszélgettem Pop 
Annával, amikor kislányok sikítá-
sára lettünk fi gyelmesek. Vendég-
látóm rögtön tudta, hogy medve 
lehet a sikítás oka, hiszen Tordát-
falva csendes hely. Sajnos a gyanú 
beigazolódott: fényes nappal med-
ve járt a szomszédban. A kislányok 
hazafelé tartva pillantották meg 

a vadat, és ijedtükben sikítozni 
kezdtek. Szerencsére nem történt 
baj: a medve a meggyfa alatt ma-
radt a bocsával, azonban kárt tett 
a gyümölcsösben és előző éjszaka 
a falubeliek állatállományában is.

A medvelátogatás után nehe-
zen terelődött a szó a tájházra, 
pedig jócskán volt miről beszélni a 
mesebeli házikó kapcsán. Szeren-
csére a tisztaszoba adta nyugalom 
és a ház hangulata visszazökken-
tett a tájház világába. Kíváncsian 

hallgattam Pop Annát, aki olyan 
szeretettel és lelkesedéssel mesélt 
a tájházról, mintha a legkisebb, 
harmadik gyermekéről beszélne.

Honnan származott az ötlet?
Pop Anna családjával Tordátfal-
ván él a tájház szomszédságában. 
A régi parasztház 1935-ben épült, 
lakói vendéglátóm rokonai voltak. 
Mielőtt a telket megvásárolták, 
megszületett az ötlet, hogy kellene 
egy múzeumi szoba, ahová ki le-
het állítani a magángyűjteményt. 
Pop Anna hobbija ugyanis a régi 
tárgyak gyűjtögetése és megmen-
tése. Bár a múzeumszoba ötlete 
nem valósult meg, Pop Anna nem 
adta fel álmát: 2009-ben vásárolta 
meg a szomszédban lévő terüle-
tet, ahol a későbbiekben a tájház 
létesült. Az óvónő szerint a telekre 
családi okok miatt volt szükség, 
az udvaron lévő két épület közül 
a kisebbikben viszont meglátta a 
tájház lehetőségét. Tudta, az lesz 
hobbijának a kultúrhelye. „Szá-
momra a tájház testesíti meg a 
kikapcsolódást, immár szerves 
része az életemnek” – fogalmazott 
vendéglátóm.

Szakmája révén tanítja és 
neveli a gyermekeket, oktatói 
munkájában így fontos szerepet 
tölt be a tájház is. Amikor a te-
lek megvolt, már csak a régi öt-
letet kellett kivitelezni. Nevetve 

jegyezte meg, hogy sok mindent 
összegyűjtött, ami itt-ott poroso-
dott a házban. Bevallása szerint, 
ha vendégségbe megy, nem arra 
emlékszik, milyen függönyt vagy 
szőnyeget látott, hanem olyan 
tárgyakra, amelyek a tájházba il-
lenének. Nemrég egyik ismerősét 
látogatta meg, ahol a vitrinben 
régi csupor ékesedett, de sajnála-
tára kiderült, családi ereklyeként 
vigyáznak rá.

Emlékei szerint a régi tárgyak, 
az antik darabok iránti vonzal-
mat mindig magában hordozta. 
A tájház ötletét megosztotta csa-
ládjával is, így a tájház családi 
támogatással jött össze. Ahol az 
első nagyobb összejövetelre 2014-
ben került sor.

Régi korok berendezése
Tordátfalván 2009-ben állított fa-
ragott székelykapu várja a tájház 
látogatóit. A kapun betérve kékre 
meszelt mesebeli ház fogad. Ab-
lakain tárva-nyitva zsalugáterek, 
kis fakerítés a tiszta szoba előtt, 
muskátli az ablakban, régi pad 
a konyha és a kemence bejárata 
között. A jelenlegi tájház beren-
dezése ugyanolyan, mint a régi 

falubeli házak. A tordátfalvi táj-
ház a helybéliek egykori életvite-
lét-életmódját, tárgyi kultúráját 
és a ház körüli környezetet mu-
tatja be.

Pop Anna üknagyanyja is 
Tordátfalván élt. Akkor halt meg, 
amikor Anna nyolcadik osztályba 
járt, 2-3 nap híján töltötte volna 
100. életévét. Gyerekkorából jól 
emlékszik, hogy a mama tiszta-
szobája ugyanígy nézett ki. Nem 
csoda, hogy vendéglátóm a táj-
ház berendezését felmenője há-
záról mintázta. 

A 19-20. századi falusi ember-
nek a konyha volt az élettere: ott 
főztek, szőttek és aludtak. 
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→ Számadatok világában az érmelléki Csokaly
→ Gergely Imre méltatja Garda Dezső új kötetét
→ München ’72: az olimpiai láng – Nánó Csaba jegyzete

A jelenlegi tájház berendezése ugyanolyan, mint a régi falubeli házaké

Pop Anna tordátfalvi óvónő álma 2009-ben valósult meg, a tájház azóta is fontos szerepet tölt be az életében

→  A vendég útközben 
nemigen találkozik turis-
tával. A határban őzek és 
rókák is megjelenhetnek, 
nem beszélve a medvékről: 
a nagyvad napjainkban 
egyre gyakrabban tűnik fel 
a székely falvakban. 
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