
sort még folytathatnánk. A népszámlá-
lások és egyéb számszerû adatok, statisz-
tikák táblázatokban követhetõek, átfogó
és pontos képet adva az 1950–60-as évek
történetéhez. Ugyanakkor a MAT elemzé-
se rengeteg, napjainkig érvényes, tanulsá-
gos kérdést és felvetést fogalmaz meg,
melyek továbbgondolásra ösztönöznek.

Önmagában is olvasmányos, ugyan-
akkor rengeteg információval telített kö-
tetrõl van szó, melyet nemcsak a végén
található korabeli térképek, de olykor 
a szöveg közé szúrt forrásnak is tekint-
hetõ képek tesznek színesebbé.

Fodor János
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A BARCASÁGI CSÁNGÓK KÁLVÁRIÁJA
Veres Emese-Gyöngyvér: „Mikor Oláhország 
háborút izene…” 

A Marosvásárhelyen született és a Bar-
casághoz eleven szálakkal kötõdõ Veres
Emese-Gyöngyvér második könyve is a
barcasági csángók történetéhez kapcsoló-
dik. A 2005-ben megjelent „Ma leszek há-
zadban vendéged” címû, szokásokkal
kapcsolatos kutatásait közlõ könyvét kö-
vetõen a szerzõ egy máig aktuális és érzé-
keny témát dolgozott fel. Az 1916-ban be-
következett váratlan és kegyetlen román
támadás barcasági emlékeit és dokumen-
tumait dolgozta fel példaértékûen
adatgazdag monográfiájában.

A barcasági csángók története ritkán
került olyan közérdeklõdés és figyelem
középpontjába, mint az õket sújtó idegen
katonai támadást követõen. A szerzõ
igyekezett a vonatkozó történelmi, sajtó-
és egyháztörténeti anyagokat összegyûj-
teni. Az evangélikus egyházhoz, a lelké-
szekhez kapcsolódó források a helyi kö-
zösségeket összefogó intézményhez kö-
tõdõ adatokként rendkívül fontosak. A
gyülekezetek életére vonatkozó adatok
az egyháztörténészek mellett a néprajz-
kutatók számára is igen értékesek. Veres
Emese–Gyöngyvér értõ szemmel váloga-
tott és kutatott e sajátos értéket képvise-
lõ dokumentumok között is. Különösen
gazdag forráscsoportot vont be kutató-

munkájába a parasztköltõi írások, csalá-
di visszaemlékezések összegyûjtésével.
Ezek némelyike verses formátumú, így
például a hat osztályt végzett barcaúj-
falusi földmûves Jámbor János „virágos
kertje”, melybõl a kötet címadó sora is
származik. A külön fejezetbe rendezett
néprajzi gyûjtések során talált menekü-
léstörténeteket csonkítatlanul, teljes egé-
szében közli, az eredeti formában és he-
lyesírással. A népi írásbeliség kutatásá-
hoz is szolgáltat ezáltal értékelhetõ ada-
tokat. A magyar és a román történetírás
elsõsorban szinte kizárólagosan a had-
történeti vonatkozásokat vizsgálta koráb-
ban. Az ilyen jellegû munkák átértékelé-
sét is eredményezheti az eseményeket 
elszenvedõ civil lakosság szemszögét is
figyelembe vevõ dokumentumválogatás.
A szerzõ nyelvismerete lehetõvé teszi,
hogy egy-egy eseményrõl a korabeli ma-
gyar, román és német forrásokat is egy-
más mellett olvashatjuk. A három nép
több évszázados együttélése meghatároz-
ta a Barcaság arculatát, lakóinak életét és
szokásait.

A kötet idõrendben tárgyalja az ese-
ményeket, felsorakoztatva a vonatkozó
forrásokat. Nem túlzás, hogy egyes ese-
tekben nem csupán napról napra, ha-

Barcasági könyvek 2. Barca Kiadó, Bp., 2008.



nem a sorsfordító események idején
óráról órára bontakozik ki az olvasó szá-
mára a kegyetlen támadás és annak tra-
gikus következményei. A kötet lapjain
egyéni tragédiák, kimagasló erkölcsi
erõt felmutató hétköznapi hõsök jelen-
nek meg, ám a kegyetlen és számító go-
nosztevõk is felbukkannak. A szerzõ
hûen a hitelességet és objektivitást kö-
vetelõ célkitûzéséhez nem tagadja el a
románellenes atrocitások, esetenként
háborús bûnök ismertetését sem, a meg-
szálló román hadsereg és alkalmanként
vad szimpatizánsaik tetteinek ismerte-
tése mellett. Rendkívül alaposan vizs-
gálta a szerzõ a betörés elõl menekülõk
sorsát; ezt a témát elsõsorban a korabeli
sajtó közléseire és személyes feljegyzé-
sekre építve mutatja be. A menekültek
ellátását, segélyezését bemutató fejezet-
ben a központi intézkedéseket, az egyes
vármegyék hivatalos intézkedéseit és a
magánszemélyek, egyházak mûködését
is bevonta vizsgálatának körébe. A Bras-
só vármegyei menekültek Bácskában és
Torontálban találtak igen nagy arányban
ideiglenes menedéket. Külön fejezet
foglalkozik a menekültek visszatérésé-
vel, a károk és a romok felszámolásával.
Részletesen vizsgálja az elhurcolt tú-
szok sorsát, a kalandregénybe illõ szö-
kési beszámolókat. Kitér a román csapa-
tok kiszorítását követõen lezajlott had-
bírósági ítéletekre, a megtorlásra is. Az
események központi évfordulós megem-
lékezéseit is bemutatja a szerzõ a kora-
beli dokumentumok alapján, s ezek
elemzése különösen annak ismeretében
sajátos, hogy 1919-ben újra román ura-
lom volt Brassóban… Az emlékmûvek
sorsa – pl. a lefejezett vashonvéd, a le-
döntött s máshol felállított emlékmû –

jellemzi az etnikai–politikai viszony-
rendszereket.

A szöveget kiválóan egészítik ki a
válogatott illusztrációk, melyek a kora-
beli sajtófotók, képeslapok mellett, igen
nagy számban közölnek családi magán-
archívumokból feltárt képeket is. Ezek
mellett a kiterjedt levéltári és könyvé-
szeti kutatások során összegyûjtött fotók
teszik teljessé az anyagot. Ezek össze-
gyûjtése is – az írásos forrásokhoz ha-
sonlóan – kimunkált gyûjtõmódszertani
jártasságot és elhivatottságot igényelt.
Recenzensnek módja volt a kötet megje-
lenését követõen közös terepmunkát
folytatnia a szerzõvel Hétfaluban. Az
adatközlõk reakciói, a további források
elõkerülése, a visszaemlékezõ történe-
tek sorozata igazolta Veres Emese-
Gyöngyvér témaválasztását.

A kötetet német és román nyelvû
összefoglalás zárja, illetve egy mellék-
let, melyben korabeli hivatalos doku-
mentumokat követõen az elhurcoltak,
meggyilkoltak, illetve az elmenekültek
névsorai is megtalálhatóak. A mellékle-
tet az adatközlõk névsora zárja, mely-
ben kereken ötven személy szerepel! Az
igényes kialakítású rendkívül olvasmá-
nyos és ezzel együtt roppant adatgazdag
kötet a hely- és köztörténet kutatói mel-
lett, a néprajztudomány és a mentalitás-
történettel foglalkozó kutatók számára
is értékes munka. A barcasági csángók
identitásának vizsgálatának eredményei
sokkal nagyobb távlatban és léptékben
is komoly igazodási pontot jelentenek
számunkra. Veres Emese-Gyöngyvér
könyve egy objektív társadalomtan felé
mutató irányjelzõként is értékelhetõ.

Kemecsi Lajos
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