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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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A főszöveg első része két fejezetet ölel 
fel, amelyben a szerző általános leírást nyújt 
Ozsdoláról, elhelyezve a falut természetföldrajzi 
környezetében, illetve abban a kultúrtájban, amely-
hez tartozik. Szerepén, vagyis „őrfalu” jellegén ke-
resztül refl ektál tágabb táji kapcsolataira is, például 
az Erdély és Moldva közötti közvetítő szerepére. 
Ebben a fejezetben a szerző képet ad arról is, hogy 
milyen hatást gyakorolt a székely falura a biroda-
lom által elindított központosított közigazgatás, 
katonai szervezés. Leírást kapunk továbbá arról, 
hogy a korábbi és az újabb rendszer noha össze-
férhetetlen volt, lokális szerepköreiben mégis sok 
ideig egymás mellett tudott élni. Ezt a kölcsönha-
tást a szerző az Ozsdola népesedési arányaira és 
társadalmának formálódására vonatkozó kemény 
adatokkal jeleníti meg.

A második nagy fejezetben a szerző Ozsdola 
gazdasági rendszerét írja le a mezei, szántóföldi 
gazdálkodás és az erdőhasználat kettősségében. 
A falu nagy határának a szántásra is alkalmas kis 
területe áll szemben azzal a hatalmas erdősséggel, 
amely akkora, hogy ozsdolai központtal hét falu 
birtoka. Mindezt azonban csak a mezei munkákra 
és az állattartásra vonatkozó közvetett adatok (ha-
tárrészek megnevezései, mértékegységekre való 
utalások stb.) alapján lehet rekonstruálni, és a szer-
ző kihangsúlyozza azt is, hogy a rendelkezésre álló 
adatokkal nem lehet teljességre törekedni. 

Az erdőbirtoklás módja egy szélesebb (szo-
ciális, közigazgatási, jogi) kapcsolati háló műkö-
dését világítja meg. Bárth János konkrét eseteken 
keresztül mutatja be, hogy a szinte Moldva határá-
ig érő hatalmas erdőséget birtokló hét falu milyen 
viszonyban áll egymással. Példáiban a birtoklás, 
bérbeadás, erdei tisztások kialakítása tükröződik 
vissza helyi kifejezésekkel alátámasztva. Ebben a 
fejezetben a források segítségével kitér a gazdasági 
közhasznú épületek, sajátos iparágak bemutatásá-
ra. Ezt a nagy egységet követi az a nyolc fejezet, 
amely mélyebben bemutatja Ozsdola falu és az 
egyházszervezeti egység, a „megye” működését.

A könyv a forrásokon keresztül két egységet 
ábrázol: a falut és a megyét. A szerző azért tartja 

fontosnak bemutatásukat, mert adott korszakokban 
változik szerepük, hatáskörük, jelentésük. A 18–
19. században működő székely székek formáló-
dása átláthatóbbá válik. Ebben a nyolc egységben 
található a legtöbb szövegközi forrásközlés. Ezek 
számos történeti adatot tartalmaznak a falu életé-
ről, de olykor kirajzolódnak belőlük etnográfi ai, 
mikrohistorikus szintű színes életképek is. Több 
esetben egy-egy ember története emelkedik ki 
esetközlésként. 

Elsőként a faluvezetés témakörét tárgyalja, ké-
pet nyújtva arról, hogy a különböző fogalmak (köz-
ség, falu, megye stb.) mennyire különböző jelentés-
tartalmakkal ruházódhatnak fel különböző időkben. 
Például jelzi azt is, hogy a község mint adminisztra-
tív egység ebben az időben még irreleváns, mert ezt 
a fogalmat csak később kezdik el használni. A falu 
működését a helyi alapú törvénykezés, a tisztségvi-
selői szervezetek, illetve tisztségviselők alapján mu-
tatja be. Ennek az az oka, hogy az ide tartozó szűkös 
számú forrásban ezekről maradt meg a legtöbb in-
formáció. Olvashatunk fórumokról, birtokviszonyi 
kérdésekről, esküdt vagy bíró megválasztásáról és 
szerepkörükről. Tehát a könyv első részéhez ké-
pest mélyebben bemutatják, hogy a falu mint szer-
vezeti egység, hol, hogyan és kinek ad, kitől vesz, 
kölcsönöz szántóföldeket, telkeket, erdőrészeket. 
Hasonlóképpen jár el a megye bemutatásával is.

Ozsdola, és a korabeli Székelyföld esetében a 
megye másként strukturálódik, mint a vármegyei 
területeken vagy a mai közigazgatásban. A me-
gye mint nagyobb közigazgatási egység Ozsdola 
esetében is szoros kapcsolatban állt az egyházzal, 
templommal. Az összegyűjtött adatok több esetben 
is azt bizonyítják, hogy pénzügyileg, tulajdonban 
nem feltétlen választódott el a kettő. A megyének 
és a templomnak, vagyis ahogy olvashatjuk, ak-
koriban szentegyháznak külön vezetője van: bíró 
és pap. A templomhoz kapcsolódó, onnan birtokot 
szerzett embereket, viszont egészen a jobbágyfel-
szabadítás utánig megye zsellérjének, jobbágyának 
nevezik. Bárth János a birtokviszonyok bemutatá-
sánál is hasonlóan jelzi, hogy a templom birtokai 
esetenként megyebirtokként vannak feltüntetve. 

E EM



SZEMLE 183

A székely falu vezetése tehát egy kettőséget mutat 
az akkori megye és falu fogalmai alapján. A kötet 
lezárásában kiderül, hogy a falu és megye vezetése 
nem összeegyeztethetetlen és nem is feltétlenül el-
lentétes szervezetek. 

A mű a székely falu közigazgatási rendszeré-
nek belső logikáját segít megérteni. Szempontokat 
ad arra, hogyan is nézzünk külső szemmel egy ma 
már történetivé lett közigazgatási rendszert, annak 
tagjait, szereplőit, intézményeit. Bemutat átmene-
teket és folyamatokat. Ugyanakkor felhívja a fi -
gyelmet a falvak működését reprezentáló források 
sokszínűségére és hiányosságaira is. 

A kötetet egyaránt ajánlom szakembereknek és 
a laikus olvasóközönségnek. Egyrészt kifejezetten 
olvasmányos, és a korábban említett életképek bemu-
tatásával a tudományosan megalapozott mű élménye 
benne szinte szépirodalmivá válik. A több századot 

átfogó források révén felvázolja a történeti változások 
folyamatait is. Másrészt a szerző a téma újfajta keze-
lésével rengeteg kutatói kérdést és lehetőséget vet fel. 

A mű nagyszerűsége abban is rejlik, hogy a 
szerző a forrásokban fellelhető fogalmakat az ol-
vasó számára világosan és érdekesen értelmezi. 
A kötet olvasása során ugyanis számos olyan törté-
neti terminussal találkozunk, amelyek kétségkívül 
nagyon fontosak, mert kifejezik a helyi értékren-
det, mentalitásokat, de amelyek még egy-egy kép-
zettebb szakember számára is magyarázatot igé-
nyelnek. A szerző fejezetről fejezetre fokozatosan 
ismertet meg bennünket ezekkel a fogalmakkal, és 
könyve olvasása közben egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy már mi is ezeken keresztül látunk bele 
egy sajátos helyzetű székely falu, Ozsdola történeti 
életébe.

Bulcsu László

Egy falu kőbe vésett múltja

Kinda István: Homokkőbe faragott múlt. Havadtő régi sírkövei. 
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A Székely Nemzeti Múzeum és a Pro Havadtő 
Egyesület együttműködésének gyümölcseként 
megjelent kötet egy nem mindennapi kezdemé-
nyezés kapcsán mutatja be a Kis-Küküllő menti 
Havadtő művészien faragott sírkövekből álló régi 
temetőjét és a faluban egykoron virágzó kőfa-
ragó mesterséget. A sepsiszentgyörgyi múzeum 
néprajzos muzeológusa, Kinda István és a falu-
ért tenni akaró nonprofi t szervezet közös mun-
kája során megvalósult „temetőrendező kaláka” 
elérte célját. A helyi közösség nem hagyta, hogy 
a falu történelmi múltját őrző két évszázados te-
metkezési hely az enyészet martalékává váljon. 
A sírkert rendbetétele, a kövek restaurálása után 
Havadtő régi temetője és Menyhárt Károly kőfa-
ragó munkássága az Erdélyi Értéktár részévé vált, 

a hatalmas munka egy szelete pedig a Homokkőbe 
faragott múlt. Havadtő régi sírkövei című kötet-
ből ismerhető meg.

Az előszót követően Kinda István tanulmányá-
ban részletesen ismerteti a havadtői kőfaragás tör-
ténetét, a kőfaragókat és a jelképeket. A Közösség 
és temető címet viselő fejezetben a havadtői kőfa-
ragás aranykorát, a helyi társadalmi viszonyokat, 
a halál idejét és okait levéltári forrásokra támasz-
kodva tárja az olvasó elé. A Havadtői Református 
Egyházközség presbiteri jegyzőkönyvei, a Maros 
Megyei Állami Levéltárban található egyházi iratok 
és anyakönyvek mellett népszámlálási dokumentu-
mok árnyalják a korabeli Havadtőt ábrázoló képet.

A Havadtő, a Kis-Küküllő menti sírkőfaragó 
központ című részben a település kőfaragásának 
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