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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

Érmelléki néprajz és helytörténet

Wilhelm Sándor: Tanulmányok az Érmellékről. 
Partiumi füzetek 80. Szerk. Dukrét Géza. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság – 
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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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amelyek többé-kevésbé eredményesen töltik be 
ezt a szerepet. Talán a legeredményesebb köz-
tük a nagyváradi székhellyel működő Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság. 
Munkásságának hatékonyságát egyéb teljesítménye-
ik mellett honismereti (helytörténeti, néprajzi, tudo-
mánytörténeti, műemlékvédelmi) kiadványsorozatuk 
mutatja, amelynek éppen 80. számát tarthatjuk a 
kezünkben.

Szerzője Wilhelm Sándor, biológus-zoológus 
képesítéssel végzett a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem biológia–földrajz–geológia ka-
rán, s mert kutatói állást nem kapott, a székelyhidi 
középiskolában talált a halak és a halászat irán-
ti érdeklődésének megfelelő munkahelyet. Úgy 
gondolta ugyanis, hogy az Érmelléken nádasok 
vannak, s ahol nádas van, ott bizonyára akad hal 
is. És mivel Kolozsváron nemcsak a biológusok-
nak, de a néprajzosoknak is megvolt a maguk ne-
ves professzora, Wilhelm Sándor megismerhette 
dr. Kós Károlytól a népélet kutatásának fontos-
ságát is, olyannyira, hogy hamarosan megalapí-
totta Székelyhídon A Népi Halászat és Vadfogás 
Múzeumát.

Érmellék Szatmár és Bihar megye sajátos kistája, 
északon a Kraszna, délen a Berettyó határolja, kelet-
ről a Tasnádi-dombvidék, nyugat felé pedig a Nyírség 
homokbuckái zárják le. A páratlan természeti értéket 
képviselő Érmellék – akárcsak jó fél évszázaddal 
korábban az Ecsedi-láp – mocsárvilágát meggondo-
latlan és a Ceauşescu időkre jellemző „grandomán” 
elképzelések keretében 50 ezer ha területen 1965 után 
lecsapolták, aminek azonban senki sem látta hasznát. 
A „környezetrombolók” alapos munkát végeztek, s az 
egykori Érmellék értékeit már csak az ilyen és ehhez 
hasonló kiadványok őrzik.

A könyv hét fejezetből áll. Az első kettő azokra 
az állapotokra emlékezik, amikor még „a természettel 
harmóniában élt az ember”, és a megmaradt értékeket 
veszi számba, amik főként nem a teremtett, hanem 
az épített kategóriába tartoznak. A harmadik fejezet 
a szerző talán legkedvesebb témájával, a hagyomá-
nyos halászattal foglalkozik, azokkal az időkkel te-
hát, amikor „a hal hozta a pénzt a házhoz”. Hiszen a 

„főfoglalkozást” jelentő földművelés eredményessé-
ge elsősorban az időjáráson múlt, de a mocsárvilág ter-
mékei (hal, vadmadár és tojása, csík, vidrabőr, sulyom 
stb.) biztosabb megélhetést, jövedelemkiegészítést 
jelentettek. Amint egy Gálospetribe való öreg halász 
megfogalmazta: „Mikor a Kraszna felől jött a nagy 
víz, a gazdák bizony siratták búzájukat, mert az ő ke-
nyerüket vitte, a miénket pedig hozta a víz.” Igen rész-
letesen foglalkozik a szerző a népélet szempontjából 
rendkívüli fontosságú halászat módjaival, eszközei-
vel, jellemző módon csak az Érmelléken használatos, 
hajónak nevezett csónakok hatféle formáját ismerteti. 
Tulajdonképpen ehhez a részhez kapcsolódik az Ér 
folyó medencéjének halfaunáját bemutató fejezet, 
amely az Ér romániai szakaszának 29 kutatópontjáról 
26 halfajt mutat be, köztük az olyan különlegességet, 
mint a szigorúan védett lápi póc (Umbra crameri) ne-
vezetű halacskát, amely néhány lelőhelyen túlélte a 
lecsapolás következményeit. 

Külön fejezet tárgyalja a népi vadászat és vad-
fogás ismeretanyagát, hiszen az 1970-es évekig a 
vízivad számára paradicsomi állapotokat nyújtott az 
Érmellék. A szerző képekkel gazdagon illusztrálva 
mutatja be a mára jórészt már csak az orvvadászat 
körében ismert vadfogási módokat és eszközöket: 
hurkokat, csapdákat, tőröket, amelyek mindegyike a 
mocsárvilággal együtt élő emberek leleményességét 
bizonyítja. Pedig – olvashatjuk – „biztosra vehetjük, 
hogy a máig fennmaradt eszközök csak töredékét ké-
pezik a hajdan használatosnak, […] olyannyira, hogy 
még a gyerekek játékkészletéből is kikoptak”.

Úgy a hagyományos halászat, mint a vadfogás 
jóval több vasból készült eszközt igényelt, mint az 
átlagos parasztgazdaság, nem véletlen tehát, hogy a 
hagyományos kovácsmesterség valamennyi érmel-
léki településen virágzott, főként a nagysága miatt 
legjelentősebb Székelyhídon, melynek kovácsairól 
külön fejezetben ad hírt Wilhelm Sándor. Sajátos 
módon a székelyhídi kovácsok túlnyomó része ma-
gyar nemzetiségű volt, csak mutatóban akadt köztük 
cigány. A könyv számba veszi a kovácsszerszámo-
kat, és részletesen leírja a legfontosabb munkafo-
lyamatokat és azokon belül a munkamegosztásban 
érvényesülő célszerűséget is. Megtudjuk például, 
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hogy milyen szerepe van a kovácsmesterek által 
tartott ritmusnak, s hogy ez nem öncélú cifrázás, 
hanem azt a célt szolgálta, hogy a ráverések össze 
ne keveredjenek. Ugyanis rendes kovácsmunkához 
legalább három emberre volt szükség, hiszen „[e]gy 
kovács nem kovács, két kovács fél kovács, három 
kovács egy kovács”. Ezt sem tudja, talán még min-
den Kováts se. 

Az érmelléki tanulmányok utolsó fejeze-
te a Hat öreg halász emlékezete címet viseli, és 

feleleveníti Éradony, Csokaly, Szalacs, Gálospetri, 
Érkeserű és Diószeg lecsapolás előtti halászéletét. 
Valamennyien az érmelléki temetőkben nyugsza-
nak, de Wilhelm Sándor megőrizte tudásukat, em-
lékeiket, ízes beszédüket. 

Végezetül a könyv különleges értékére szeretnék 
még rámutatni: a szerző aprólékos, tárgyilagos rajza-
inak jelentőségére, amelyek nagyban emelik a közölt 
ismeretanyag tudományos értékét.

Halász Péter

Település és kultúra új perspektívában

Bárth János: Ozsdola, az őrfalu. „Falu” és „Megye”, vagyis székely kommunitás és egyházközség 
Ozsdolán a XVIII–XIX. században. 
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Az Ozsdola, az őrfalu című kötet Bárth János 
történész, etnográfus legújabb önállóan kiadott műve. 
Impozáns munkássága során a szerző bőven publi-
kált már hasonló írásokat, számos településnéprajzi, 
-történeti kötete közül több jelent már meg székely-
földi tematikában (2001, 2006, 2007, 2011, 2012). 
Ez a könyv, amely kiegészíti a szerző korábban már 
publikált hasonló vizsgálatait, új perspektívában vi-
lágítja meg egy háromszéki település történetét. Ez 
már a kötet címének kettőségében is megmutatkozik: 
a főcím Ozsdolát az őrfalu jelzővel határozza meg, 
a részletesebb alcím („Falu” és „Megye”, vagyis 
székely kommunitás és egyházközség Ozsdolán a 
VIII–XIX. században) viszont egy településtörténeti 
kutatás újszerű megközelítésével kecsegtet.

Bárth János ebben a könyvében a történeti for-
rásokon keresztül próbálja meg Ozsdola ön- és köz-
igazgatását értelmezni. Képet kapunk a székely falu 
lokális törvénykezéséről, döntéshozataláról, bel-
ső működéséről. A kutatás két évszázadot ölel fel, 
vagyis különböző korszakok adathalmazain keresz-
tül ismerjük meg a települést.

A kötet három nagyobb egységre osztható, 
amelyek nagyjából egyforma hosszúak. Az első 

rész két nagyfejezetet foglal magába. A második 
egység nyolc rövidebb fejezetből áll. A harmadik 
pedig egy hasonlóan vastag függelék, amely a ku-
tatott időszak forrásait öleli fel. A kötetbemutatást 
érdemes a harmadik egységgel kezdeni, mivel ott 
található az az adatgyűjtemény, amellyel a mű 
folyamán az értelmezésben találkozunk. A kötet 
végén olvasható egy huszonegy pontból álló füg-
gelék, amely szerzői szempontok szerint van ren-
dezve. Mivel a függelék több század forrásanyagát 
öleli fel, ezért különböző fajta iratok vannak benne, 
amelyek mindegyike kapcsolható a település mű-
ködéséhez. Ráadásul elég változatos nyelvezetűek, 
illetve a helyesírási elvek sem azonosak, ami mi-
att szükséges egységes elv alapján közölni ezeket. 
Ennek alkalmazása során a források természetesen 
nem szenvednek csorbát, de olvashatóbbá válnak 
a mai ember számára. Fontos, hogy a szerző jelzi 
és magyarázza azokat a részeket, amelyek esetleg 
nem világosak az olvasó számára. A különböző 
korokból származó források bőven történő idézése 
azt eredményezi, hogy a mű egészének nyelveze-
te nagyon sokszínű, ugyanakkor olvasmányos és 
informatív.
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