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kutatások értékesítése és a gazdag bibliographiai adattár még ebben 
a töredék-állapotban is szinte nélkülözhetetlenné teszi a könyvet. 

Külső kiállításáról azonban meg kell jegyeznünk annyit, hogy 
középiskolai használatra, a mint azt a kiadók remélik, nem teszik 
alkalmassá a túlságosan apró szedésű jegyzetek. Mi legalább ekkora 
technikai hibával 'kézikönyvet nem eresztenénk be iskoláinkba. 

Cs. Papp József. 

Szamosujvár szab. kir. város monográfiája. 
A városi levéltár és más kótforrások fölhasználásával írta Szongott Kristóf 
államgymn. tanár, az „Arménia" szerkesztője. IV-ik kötet. A magyarországi 
örmények enthnográiiája. Szamosujvárt, Todorán Endre .Aurora' könyv

nyomdája. 1903. 8" 895 1. 

Szamosujvár monográfiájának kiegészítő részét képezi a most 
megjelent IV-ik kötet, mely keleti vonatkozásokkal a magyarországi 
örmények enthnográfláját tárgyalja érdekesen, megkapóam Mind az, 
a HÜ hazai örményeinkre vonatkozik kezdve a népszokásoknál, a 
babonánál, egészen a költészetéig, benne van e nagybecsű munká
ban. Az író lelkes szavai szerint: „sohasem szabad megfeledkezni 
o nemzetről, mely képes volt létét Nimród és Somiramis idejétől 
kezdve napjainkig fontartani, jellegét, szokásait, nyelvét és vallását 
megőrizni".' Noha számra nézve nemzetiségeink közt tán a legkisebb 
helyet foglalja el, de legközelebb is áll hozzánk s nem tartjuk 
másnak, mint jóakaró testvérünknek. 

E rokoni, testvéri szeretet nyilatkozik meg e nagybecsű munka 
minden sorában, tiszta, önzetlen hazafiság minden betűjében. Néhány 
„szükséges előzetek" után nagy szakavatottsággal tárgyalja az örmé
nyek enthnográfláját és anthropológiáját. Külön czikkelyt szentel az 
örmény nő leírásának, s benne a legjobb anyát, a jó gazdasszonyt, 
a vallásos és erkölcsös hitvest leli meg s festi néhány találó vonas
sak Majd leírja az örménynek tűzhelyét, házát, berendezését, családi 
életét, mely az örményt annyira jellemzi. Aztán áttér a ruházatra, 
a nemzeti viseletre, díszítésekre; rajzolja annak pompáját ienyet, 
az örmény varrottasok nagyszerűségét. Nemzeti viseletet beköltözés
kor felcserélte a magvarral s csakhamar versenytársa lett a fény
űzésben, mígnem rendeletekkel korlátozták' annak túlkapásait. Majd 
ismerteti az örmény konyhát, az örmény különlegességeket, melyeb
ből eo-ész étlapokat közöl. Az örmény szereti a j o b o táplálkozás 
de munkája után meg is érdemli. Noha az ipart a f ' ^ v e l e s 1 nem 
kedveli, de annál inkább a tudományt s a kereskedelmet Mert hisz 
az örményeknek csak y,«°/.-» nem tud írni s olvasni s Keloü Károly 
szerint „ í magyar nemzetet alkotó összes nemzetiségek közt az 
örmény a legmfveltcbh'. Általában. úgy szellemi, mint testi tulajdo-
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nokkal gazdagon vannak megáldva. Örmény volt az első nép, mely 
a.keresztény vallást tömegesen felvette. S az örmény vallásossága, 
istonfólelme valóban csodálatra méltó. E vallásosságon, tiszta szere
teten alapúi az örmény egyszerű, patriarchális életmódja, józan 
élotbölcsesége. S. erre alapítja az író az örmények nemzeti szokásait, 
erényét, fajszeretetét, hazaflságát. S nem téved ! Mert a tiszta, erköl
csös élet, a vallás s a foglalkozás fejleszti ki a népnek jellemét. 
Talán legértékesebb a könyv azon része, mely a Míthra-cultus marad
ványait s az örmény néphitet ismerteti, melynek minden fásisa 
magán hordja keletnek bélyegét. Majd ismerteti az örmények régi 
jogait, melyek ősidőktől kezdve hűbéri rendszeren alapultak. így 
leírja az örökösödési-, a büntető- s a perjogot, főkép a Kos Mechi-
thár gyűjtemény alapján. Enthnografiai tekintetből fontosak a szü
letésről, keresztelésröí, jegyváltásról, házasságról, a tometósről s a 
halotti torról szóló adatai, melyekben tisztán tükröződik vissza az 
örmény nép lelkivilága,. Ismerteti azokat a gyűléseket, melyeken 
rend- és szertartásukat, továbbá szabályzatukat állapították meg, 
„mert a mostani időben ez ország szerint fogunk cselekedni és 
elhagyjuk a mi régi szokásainkat". E czélból tartották a gyula
fehérvári (1715), a szebeni (1723) s a szamosujvári (1727) gyűlé
seket. Végűi megemlékszik az örmény népirodalmi termékekről s a 
közölt néhány példa is mutatja, hogy „a világban szétszórtan élő 
örmény nemzetnek oly g'azdag irodalma van, hogy bármely nemzet 
büszkén nevezhetné magáénak." 

Szongott Kristóf felette hasznos munkát végzett, midőn Sza-
mosujvár monográfiáját o IV-ik kötettel kibővítette. Csonka lett 
volna műve e kötet nélkül; ez ismerteti meg velünk az örmények 
lelkivilágát s oly vonzóan, hogj' mindenki érdekkel olvashatja. De 
tisztán tudományos szempontból is felettébb becses könyv s az e 
tárgygyal foglalkozóra nélkülözhetetlen. Főérdeme, hogy tiszta,, 
önzetlen magyar hazafiság vezette az író tollát s mint maga írja: 
„Rendületlen hívei vagyunk hazánknak ; tudjuk, hogy a nagyvilágon 
e kivűl számunkra nincsen hely s tudjuk, hogy o föld, mely ápolt, 
egykor jótékony melegével be is takar". 

B. S. 

Kétszáz év a magyar művelődés történetéből. 
(1526—1726.) Irta : Varjú János keg'yesreiidi tanár. Vácz, 19(33. Mayer S. 

8° 71 1. 

A magyar művelődéstörténet sokáig' a hazai történetírás úgy
szólván legkevésbbó művelt ága volt s csak a legújabb néhány 
évtized alatt mutatkozott élénkebb élet e tekintetben i s ; minthogy 
azonban évtizedek, sőt mondhatjuk, évszázadok mulasztásait kellett 
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helyrepótolni, -— természetesnek találhatjuk, ha a művelődési tör
ténetírás nálunk eddig1 jobbára adatgyűjtésből, vagy részletek fel
dolgozásából állott, de a felszaporodott tapasztalatok és adatok 
rendszerbe foglalása még mindig késik, mint azt az Akadémia meddő 
pályázatai is mutatják. A mit Buckle ezelőtt félszázaddal mondott, 
azt a magyar művelődéstörténetírásra vonatkozólag mi is. elfogad
hatjuk. „Oda jutottunk, — írja Buckle — hogy a mi adataink 
ismerő tehetségünket túlhaladják s úgyszólván terhére vannak. Az 
összohalmozott anyag nőttön nő. Gondolatokra., eszmékre van szük
ségünk, de mindig csak adatokat nyerünk", — a mi más szóval any-
nyit jelent, hogy ismerjük ugyan a történet anyagát, de nem fordí
tunk kellő gondot az események psychologiájának megismerésére. 

Az utóbbit Varjú János lelkes dolgozatában sem találjuk meg, 
- de meg van benne a rendszerre való törekvés, az eddigi kuta

tások eredményeinek kellő összefoglalása. Dolgozatában a fősúlyt 
az irodalmi viszonyok ismertetésére helyezi, a mi ellen nincs kifo
gásunk, de nem tartjuk szükségesnek egy ilyen kisebb terjedelmű 
mű keretébe életrajzokat beleszorítani (Pázmánynál, Oláh Miklós
nál stb.), vagy ha teszi is, egyöntetűen kellett volna eljárnia; úgy 
szintén az iskoláztatásnál is, mely részben a kcgyesrendűek nagy 
alapítójáról Calasanci Józsefről életrajzot ad, de a hazai történetben 
hasonlíthatatlanul nagyobb szerepet játszott jezsuiták alapítójáról 
már nem szól; szerettük volna, ha az egyetlen magyar eredetű 
szerzetesrendről, a, pálosokról bővebben írt volna, mely rend annyi 
kiváló férfiút adott az országnak (Mai'tinuzzi), — Kár, hogy az 
erkölcstörténetre alig helyez súlyt; csak a városi élet rajzánál szól. 
arról valamit, de tekintve azt, hogy e részben tulajdonképon a felső-
magyarországi nem magyar (szepesi szász) városokat tartotta szem 
előtt — a kép csak részleges, s nem a XVI—XVII. századi magyar 
városok általános képe ; az erkölcstörténetre vonatkozó adatai tehát 
szintén csak részlegesek; jó lett volna, a. Kolozsváry Sándortól ós 
Óváry Kelementől kiadott megyei statútumokat erre nézve felhasz
nálni. 

Nagyon röviden szól a czóhekről: közgazdasági (gazdaság
történeti) viszonyokról is alig; a boszorkányok elégetése és „meg-
csigáztatása" nemcsak „még a XVIII. évszáz elején is-' divatban 
volt, hanem — sajnos. - - a XVIII. század derekán is, úgy, hogy 
Mária Terézia rendeletet kénytelen a boszorkányperek ügyében 
kibocsátani. 

Szerző mindezen kisebb fogyatkozások mellett is hasznos mun
kát végzett dolgozata összeállításával; érdeme annál nagyobb, mert 
nem szakember; kívánatos, hogy tovább is folytassa ez irányú 
munkásságát. 

Dr. Lukinich Imre. 


