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Dukrét Gézát, a Partiumi és Bánsági Műem lék-
védő és Emlékhely Társaság elnökét több mint fél 
évszázada, 1965-ben nevezték ki földrajz-biológia 
tanárnak a Bihar megyei Siter községbe. Mint a leg-
több népe iránt elkötelezett pedagógus, ő sem elége-
dett meg az előírt tanórák mechanikus „leadásával”, 
hanem érdeklődni kezdett a település múltja iránt, s 
diákjai bevonásával gyűjteni kezdte a hagyományos 
népi kultúra még fellelhető emlékeit, amikből aztán 
szép gyűjteményt állított össze az egyik osztályterem-
ben. Az effajta munka nemcsak tudományos szem-
pontból fontos, de azért is, mert a diákok érdeklődését 
felkeltve a falu értékrendjében nagyobb megbecsülést 
ka pnak a régi paraszti élet emlékei. Amikor „kis mú-
zeumukat” felszámolták, nem hagyta elkótyavetyé-
lődni az anyagot, hanem megmentette, gondosan 
megőrizte, és a tárgyi anyag mellett gyűjteni kezdte a 
hagyományos népélet ismeretanyagát is. Az 1980-as 
években kapcsolatba került dr. Kós Károly néprajz-
kutatóval, akinek szakmai segítségével elkészítette 
első néprajzi tanulmányát a bihari Siter rokkáiról, 
amivel később díjakat nyert a kolozsvári Kriza János 
Néprajzi Társaságnál, valamint a budapesti Magyar 
Néprajzi Társaságnál.

Innen már könnyű volt felkeltenie magában a 
helytörténeti-honismereti vonzalmat. Ehhez kedvező 
szél érkezett, mikor az 1980-as években a néptaná-
csok utasítást kaptak, hogy állítsák össze minden falu 
történetét. Persze könnyű volt kiadni az effajta uta-
sításokat, amikor a magyar kisebbség részéről meg-
nyilvánuló érdeklődésre nem lehetett megfelelő for-
rásmunkákhoz jutni. Dukrét Géza azonban akkor már 
megismerte a néprajzi gyűjtés és kutatás varázsát, s 
ha nehezen is, de hozzájutott a legalapvetőbb iroda-
lomhoz. 1990 után pedig élt a megváltozott lehetősé-
gekkel, fölismerte, hogy Siter történetét csak az egész 

bihari Hegyköz múltjával együtt lehet megragadni, s 
nagyszabású munkába fogott. Ebből kifolyólag ez a 
könyv nem kizárólag Siterről szól, helyet kap benne 
a Hegyköz földrajza és története, valamint egy-két 
hegyközi település hagyományos kultúrájának né-
hány jelensége. Bihari Hegyköznek nevezi a néprajzi 
szakirodalom a Nagyváradtól keletre, a Berettyó és 
a Sebes-Körös között elterülő dombvidéket. A közép-
korban Kis- és Középkalota volt a vidék neve, és a 
magyar nyelvterület azon tájai közé tartozik – mint 
Göcsej, Ormánság vagy akár Kalotaszeg –, amelynek 
határát sohasem lehetett egyértelműen és pontosan 
meghúzni, mert különböző átfedései vannak, főleg az 
Érmellékkel és a Rézaljával. 

A Hegyköz falvainak zöme Árpád-kori település, 
a magyarság a 10–11. század fordulóján szállta meg, 
amikor védelmi vonalát kiterjesztette a Sebes-Körös 
völgyében a Király-hágón túlra, és hatalmas királyi 
birtokokat hozott létre. A tatárjárás előtti vidék gazda-
sági fejlettségét mutatják az 13. század elejéről való 
oklevelekben szereplő szőlők, gyümölcsösök és mal-
mok. A középkorban a vidék legnagyobb települése 
Várad után a megyének nevet adó Bihar volt, ami 
után Csatár és Szalárd következett, de a fejlettebbek 
közé tartozott Siter is.

A település nevének eredetére több elmélet is 
született, de egyik sem tekinthető egyértelműen 
helytállónak. Első írásos említése az 1291–94-es püs-
pöki tizedjegyzékből ismert, de Jakó Zsigmond sze-
rint „a környék betelepülését ismerve biztosra vehet-
jük, hogy a bihari vár terjeszkedő népei egy századdal 
előbb megülték”. Miután néhány évszázad alatt fel-
élték a vidék erdőségét, elsősorban szőlőtermesztés-
sel foglalkoztak. A török időkben sokat szenvedett a 
Partiumra nehezedő többszöri hatalomváltástól, míg 
aztán 1692-ben a török fennhatóságot hosszú időre 
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követte az osztrák uralom, amit Siter a Csáky grófok 
földesurasága alatt élt meg. A szerző jól hasznosítot-
ta a település múltjára vonatkozó, viszonylag gazdag 
forrásanyagot. A hozzávetőlegesen ezer főt számláló 
településen a 19. század derekán tűnt fel néhány szá-
zaléknyi román népesség, arányuk az 21. század for-
dulójára sem haladta meg a 10 százalékot.

Részletesen foglalkozik a szerző Siter a 13. szá-
zadban épült templomával és református egyházának 
történetével. Az egyházközség valószínűleg 1558 kö-
rül jött létre Csáky Farkas kegyurasága idején, iratai 
azonban az 1700-as tűzvészben elpusztultak. Rómer 
Flóris szerint az egész régi templom freskókkal lehe-
tett díszítve, ezeknek azonban csak egy részét tudták 
megmenteni az utóbbi évtizedek restaurálásai során. 
Dukrét Géza nem kis büszkeséggel állapítja meg, 
hogy a kis település – ahol 23 évig tanított – templo-
mát „különleges építészeti megoldásai és ikonográfi -
ai szempontból ritka falképei miatt a Kárpát-medence 
legértékesebb műemlékei közé sorolhatjuk”. 

A szerző pedagógus szíve természetesen elsősor-
ban az iskolához húz, nem csodálkozhatunk, hogy 
a könyv legterjedelmesebb fejezete Siter oktatási 
viszonyairól szól. Meg is érdemli ezt a kiváltságot, 
hiszen első, református fi úiskolája 1753-ban létesült, 
s az eklézsia anyakönyve szerint Siter 96 családjából 
52 fi ú és 30 leány látogatta ezt az iskolát. A részletes 
nyilvántartásokból az is kiderül, hogy a 19. század-
ban a tanítók fi zetése főként természetbeni javakban 
történt, s ezek között legtöbbször a must szerepel az 
első helyen. A 19. század végén és a 20. század ele-
jén, akárcsak más településeken, itt is egy sor alapít-
ványt és alapot létesítettek a község földesurai, jobb 
módú lakosai, lelkipásztorai az egyházak, az iskolák 
és a szegények megsegítésére. Siteren nem kevesebb, 
mint egy tucat alapítványról tudunk, ami a társadalom 
öngondoskodásának magas fokáról tanúskodik. Így 
volt: Takarékmagtári alapítvány, az Úrbéres gazda-
közönség országos tanítói nyugdíjalapja, A siteri ref. 
egyház adó alapítványa, Párbér eltörlési alapítvány, 
Csizmadia Julianna úrasztali és katedrai felszerelési 
alapítványa, Járda készítési és templom környékének 
szépítési alapja, Orgona alap, Harang alap, Csath–
Sulyok szegény gyermekek tankönyv segélyezési 

alapítványa, Egyházépítkezési alapítvány, Fakó Pál 
harang alapja, Szabó Pál tűzbiztosítási alapítványa. 
Ezek az alapítványok elsősorban a református egyház 
zavartalan működését, valamint a közteherviselés 
arányos megosztására való törekvést szolgálták.

Az 1945 utáni halmozottan hátrányos évekkel na-
gyon szűkszavúan foglalkozik a könyv, az 1965–1988 
közötti évekről is visszafogottan, de már a szemtanú 
hitelességével ír. Ebből megtudjuk, hogy milyen bün-
tetésekre számíthatott a kommunizmus időszakában 
az a lelkes fi atal pedagógus, aki komolyan akarta ven-
ni az igazgatói poszttal ráháruló felelősséget, ezért a 
kinevezését követő második esztendőben már le is 
váltották. Aki ismeri Dukrét Gézát, nagyon jól tudja, 
hogy azok közé a pedagógusok közé tartozik, akik – 
Kodály Zoltán szavaival – „nem dobják vissza déli 
harangszókor a maltert a ládába”. Vagyis nemcsak az 
előírásosan kötelező munkát végzik el, hanem annál 
sokkal többet. Az 1980-ban újra kinevezett Dukrét 
Géza igazgató úr „iskolamúzeumot” hozott létre – 
amit később megszüntettek, de egy részét sikerült 
megmentenie –, nyaranta országjáró tanulmányutakat 
szervezett diákjai számára, aminek költségeit gyógy-
növénygyűjtésből, selyemhernyó-nevelésből fedez-
ték. Tehát a siteri iskola példamutató volt a megyében 
– fel is gyújtották egy alakalommal, a tettes persze so-
hasem került elő –, s olyan kezdeményezései voltak, 
amik egyébként csak líceumokra jellemzők. De hát 
mit ér egy iskolaigazgató erőfeszítése, ha folyama-
tosan csökken a gyermeklétszám? Emiatt 1980 után 
először össze kellett vonni a felső, majd az alsó osz-
tályokat, 2009-ben pedig végleg megszűnt Siterben a 
felső tagozat. A gyermekeknek a mintegy 12 km-re 
lévő Csatárba kell ingázniuk, ám emiatt Dukrét Géza 
már Nagyváradon aggódott. 

De hát nem csak igével él az ember, és Siter lakos-
ságának a termelés, az anyagi kultúra területén sem 
kellett szégyenkeznie. Elsősorban a szőlőt kell emlí-
tenünk, ami fokozatosan kiszorította az Hegyközről 
az erdőt. „Különösen sajátos – írja Dukrét Géza 
– a birtoképítésben-gyarapításban élen járó erdélyi 
Csákyak 18. századi viszonya a szőlőföldekhez és a 
bor forgalmazásához.” De nemcsak a nagybirtoko-
sok foglalkoztak kiterjedt szőlőműveléssel. „A Bihar 
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vármegyei adóösszeírások adatai szerint a Csáky 
birtokhoz tartozó települések nagyobb részében a 
XVIII. század elejétől folyt a szőlőművelés, […] s 
Siter, Szalárd, de leginkább Margitta mezőváros terü-
letén volt a legtöbb jobbágyi kézben lévő szőlőföld.”

A könyv második felében Siter hagyományos 
népéletének egy-egy fejezetéről olvashatunk rövid, 
tartalmas összefoglalókat. Gazdag képanyaggal 
illusztrált a lakóházakat és a lakáshasználatot be-
mutató fejezet, kissé elnagyolt a névtani (család-, 
ragadvány- és földrajzi nevekkel foglalkozó) rész. 
Annál részletesebb – valósággal önálló tanulmány 
– az ülő- vagy gyalogrokka készítéséről, használa-
táról és díszítéséről szóló írás. Azzal a jelenséggel 
állunk itt szemben, amikor egy használati tárgy 
idővel elveszti eredeti funkcióját, s megváltozik 
a közösségben betöltött szerepe. A kenderfeldol-
gozás eszközei a szövés-fonás virágkorában első-
sorban mindennapos tárgyak voltak, s némelyikük 
– mivel a női munkához kötődtek – különböző 
díszítésekkel szerelmi ajándékként is szerepelt, de 
a 20. században aztán ez a funkciójuk is fokozato-
san elkopott, s egyszerű piaci árúvá váltak. Majd 
pedig – ahogy a kendertermesztés és -feldolgozás 
visszaszorult, a paraszti életben eszközanyaga is 
fokozatosan dísztárggyá vált, amit egyre inkább 
specialisták készítettek pénzért, megrendelésre. 
Dukrét gondosan följegyezte az 1840 és 1940 köz-
ti technológiai és esztétikai változások folyama-
tát, ami – mint a legtöbb népművészeti ágazatban 
– a geometrikus díszítőelemek felől változott a 

naturalisztikus motívumok felé. A jelenség leírását 
gazdag illusztráció egészíti ki, ami – egyéb eliga-
zítás híján – a szerző rajzkészségét dicséri. A gu-
zsalyokkal együtt később a leány- és asszonyfonók 
(fonókák) is a múlt emlékeivé váltak.

Hátra van még az emberi élet néhány kisebb-na-
gyobb eseményének leírása, mint a disznótor, a la-
kodalom és a temetéskor állított sírjelek. A magam 
részéről sajnálom, hogy ezek aprólékos bemutatásá-
ra már nem fordított a szerző olyan gondot, mint az 
előzőekre. A farsangi szokásokat hegyköztótteleki 
gyűjtése alapján közli a szerző – meglehetősen szűk-
szavúan –, különösen a farsang végi vénlánycsúfoló 
tuskóhúzás leírásának elnagyolását sajnálhatjuk. 
A könyv mellékletében viszont aprólékos leírást ol-
vashatunk a siteri református templom falképeiről 
(Emődi Tamás és Lángi József tollából), valamint 
néhány adalékot Györffy István, K. Nagy Sándor, 
Mahler György, Ady Endre és Gavrucza Tibor rész-
ben Siterre vonatkozó írásaiból.

Dukrét Géza könyve tiszteletreméltó munka 
eredménye, de – mint maga írja előszavában – „tisz-
tában vagyok azzal, hogy ez még nincs befejezve. 
Az utánam jövő kutatónak – kutatóknak – lesz a 
feladata – feladatuk –, hogy elvégez(zék) ezt a mun-
kát.” Elismeréssel szólhatunk arról, hogy neki(k) már 
könnyebb dolguk lesz, hiszen ez a könyv – Dukrét 
tanár úr munkája – feltörte és művelhetővé tette Siter 
történelmének eddig terméketlen talaját.

Halász Péter
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Az úgynevezett önkéntes néprajzi gyűjtőmozga-
lom és a szélesebb medrében folyó honismereti moz-
galom sokféle érdeklődésű, felkészültségű, szűkebb 

hazája értékeinek kutatásával foglalkozó, s abban 
örömét lelő ember természetes gyűjtőhelye. A mai 
Magyarországon kívül is vannak civilszervezetek, 
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