
KÖNYVESPOLC 
Öttömös földje és népe 

1998 nyarán jelent meg juhász Antal professzor 
szerkesztésében az Öttömös. A település földje és népe 
című tartalmas, 378 oldalas kötet. A szegedi határ 
szomszédságában épp 900 éve községgé alakult te-
lepülés, a homoki tájban meggyökeresedő, paraszti 
népességű Öttömös eddigi irodalma meglehetősen 
szegényes. Bár 1905-ben Móra Ferenc végzett e te-
rületen ásatást - egy Anjou-kori kis kápolna alapját 
tárva fel -, népi műveltségét pedig bemutatta Bá-
lint Sándor A szögedi nemzet című monográfiájá-
ban, mégis alapos forrásfeltárást igényelt ez a tel-
jességre törekvő monografikus feldolgozás. Több 
mint száz éve már, hogy a nagybirtokot fölparcel-
lázták itt, s megkezdődött az ősgyep feltörése, a 
paraszti gazdálkodás kialakulása. A kötet a termé-
szeti viszonyok bemutatásán, a régészeti leletek ta-
nulságainak elemzésén, a birtoktörténet áttekinté-
sén túl egy évszázad históriáját, gazdálkodási és 
társadalmi viszonyait, a küzdelmes népéletet mu-
tatja be. Részben történettudományi, részben 
pedig néprajzi kutatási módszerekkel tárja fel a ti-
zenhat szerző Öttömös múltját és jelenét, hagyo-
mányait, embertani jellemzőit, társadalmi és kultu-
rális mozgásait. 

A kötet a tudatos szerkesztői szándéktól függet-
lenül is beleillik a helytörténeti műveknek abba a 
sorozatába, amely által - jórészt helyi erőforrások-
ból vállalva a közzétételt - a Szegedet körülvevő 
településekről kapunk megbízható leírást. Leg-
utóbb - a Szegedi Műhely című szemlében a Röszke 
földje és népe című kötetről szólva - a jeles szegedi 
történész, Blazovich László mutatott rá ezeknek a te-
lepüléstörténeti monográfiáknak a jelentőségére és 
jellemzőire. A feltárt helyi történeti tényeknek a 
köztörténet-írásban való használhatóságán túl 
azért fontosak e kötetek, mert növelik a helyi kö-
zösség összetartó erejét, azonosságtudatát és mű-
veltségi szintjét. Kialakult valamiféle szerkesztési 
hagyomány is a fejezetek rendjében, a vizsgálati 
szempontok megválasztásában, sőt: adott a József 
Attila Tudományegyetem, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola, a Móra Ferenc Múzeum és a 
Csongrád Megyei Levéltár szaktudósi gárdája is, 
beleértve a kutatási feladatokra vállalkozó egyete-
mistákat. A szerzők között kialakult együttműkö-
dés, valamint a szerkesztői gond lehetővé teszi, 
hogy a különböző tanulmányok monografikus 
művé érlelődjenek össze, ezáltal egységes egészet 
vehessen kezébe az olvasó. 

Öttömös és környéke természeti viszonyait 
Csizmazia György mutatja be, érdekesen ötvözi a 
tájat értő és szerető ember líraiságát a természettu-
dós precizitásával. A régészeti leletek tanulságait 
Béres Mária elemzi, s tanúbizonyságot tesz arról, 
hogy egy „közönséges" pusztai település kapcsán 
is mennyire plasztikusan tárhatók fel a korai évszá-
zadok életkeretei. Szegfű László a történettudo-

mány szemszögéből vizsgálja az egykori kun szál-
lás, a török időbeli puszta és a szegedi külterület-
hez tartozás időszakait a XVIII. század végéig. Kri-
zsán László érdekes írása a pusztabirtok gazdálko-
dását világítja meg, majd Juhász Antal vázolja fel 
komplex módon a tanyák és a falu településtörté-
netét korábbi vizsgálódásainak sokágú eredmé-
nyeit hasznosítva. Ölasz Lajos a községi keretben 
kialakult viszonyokat taglalja az 1908 és 1944 kö-
zötti időszakban, az 1944 és 1960 között végbement 
folyamatokat pedig Kanyó Ferenc mutatja be. 
Utasi István állította össze az 1961 és 1989 közötti 
fejlemények krónikáját, beleértve a szövetkezeti 
gazdálkodás tényeit is, Sári József pedig a művelő-
dés három alapintézményét, az egyház szerepvál-
lalását, az iskola múltját és jelenét, valamint a mű-
velődési ház tevékenységét elemzi. Külön fejezet-
ben mutatja be Szóró Ilona a rendszerváltozás éve-
inek hatásait a közigazgatásban, a gazdasági élet-
ben, a községfejlesztésben, a társadalomban, a kö-
zéletben és a művelődésben. Fodor Ferenc önálló 
fejezetet szentelt a paraszti gazdálkodásnak, Szabó 
Magdolna pedig a hagyomány- és hiedelemvilág-
nak. Farkas Gyula a lakosság embertani jellemzé-
sére vállalkozik, valamint - Alasztics Zsuzsanna és 
Hegedűs Marietta bevonásával - közli Öttömös 
népmozgalmi adatait. Nem mulasztják el a belterü-
let és a határ földrajzi neveinek számbavételét, 
Bata Ferenc és Utasi István a szerzői ennek a feje-
zetnek. A puszta egykori birtokosának leszárma-
zottja Magyar László, a kiváló Afrika-kutató, indo-
kolt tehát, hogy Krizsán László az ő tudományos 
eredményeivel foglalkozik e kötetben, amely adat-
tárral zárul. 

Bata Ferenc polgármester bevezető köszöntője 
és Juhász Antal szerkesztői utószava foglalja keret-
be a jól dokumentált, tartalmas illusztrációkkal 
gazdagított könyv anyagát, helyismereti irodal-
munk szép teljesítményét. 

Kováts Dániel 

CZIRJÁK ÁRPÁD: 
Erdélyi magyar breviárium 

Az Új Magyarország című lap hasábjain két és fél 
évvel ezelőtt (1996. január 13.) érdekes írás jelent 
meg Az „új templom falai" címmel. Arról tudósít, 
hogy rendhagyó eset történt Kolozsvárott a Protes-
táns Teológiai Intézetben. Czirják Árpád katolikus 
érseki helynök a kolozsvári Szent Mihály-templom 
plébánosa védte meg doktori disszertációját. A 
dolgozat pedig - ilyenre még példa nem volt Er-
dély történetében sem - a heves vérmérsékletű, 
szószéken és írásaiban türelmetlenül szókimondó, 
Szegedi Kis István protestáns tudós teológiáját ele-
mezte. 
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A breviárium - írja Czirják Árpád most 
megjelent könyve előszavában - imakönyvet je-
lent, amelyből az egyházi ember nap mint nap eli-
mádkozza a kijelölt részt. Ez a könyv azonban 
nem imádságokat, hanem egészen más jellegű írá-
sokat tartalmaz. A breviáriumhoz legfeljebb annyi 
a köze, hogy a közölt írások is naphoz kötöttek, a-
kárcsak az imádságok. Az imádkozó embert az is-
tenszeretetre, e könyv olvasója pedig - a szerző re-
ménye szerint - Erdély szeretetére kap indítást. 

A breviárium szó a rövidségre utal - folytatja a 
szerző. Rohanó világunkban legtöbb ember időhi-
ány miatt panaszkodik. Nincs idő olvasásra, pihe-
nésre, emberi kapcsolatok kiépítésére, azok elmé-
lyítésére, noha az emberi lét emberré válás, önma-
gunkat csak mások révén valósíthatjuk meg. Olyan 
ez a könyv - jellemzi tovább a szerző munkáját -
mint napjaink nélkülözhetetlen járműve: a földa-
latti vonat. Az utazáshoz jegyet kell venni, a jegy 
pénzbe kerül, mindennek meg van az ára, még az 
ismeretszerzésnek is. Ez a könyv időt, érdeklődést, 
figyelmet és főleg Erdély földje és népe iránti szere-
tetet igényel. A tágabb értelemben vett Erdély 
nagyjainak rövid életrajza, a legfontosabb művek 
adatszerű száraz lajstroma nem tud, nem is akar a 
krimik izgalmával versenyezni. 

Az Erdélyi magyar breviárium „szereplőit" a szer-
ző szabadon választotta ki, de a könyvbe csak azok 
kerülhettek be, akik e tájon születtek, és biztos for-
rások alapján ismert születésük napja, és a szellemi 
élet bármely területén maradandót alkottak, de 
már elköltöztek az élők sorából. A kötet semmiféle 
felekezeti szempontot nem követ, sőt még a bemu-
tatott személyiségek vallását sem tünteti fel, ahogy 
a szerző fogalmaz: „E gazdag csoport éppen azért 
ilyen szép, mert minden vallás színei megtalálha-
tók benne. Igazán sajnálhatjuk, hogy Dávid Ferenc, 
a nagy vallásalapító csak azért nem tűnik fel nagy-
jaink között, mert nem ismerjük születésének pon-
tos időpontját." 

Rendkívüli és imponáló tárgyi tudás, általános 
műveltség, a művészetek (különösen a görög-
római), filozófia, nyelvészet, történelem, néprajz, 
népköltészet, színház, politológia, demográfia, bio-
lógia stb. magas fokú ismerete jellemzi az írásokat, 
a szerző a magyar és egyetemes művelődéstörténet 
kiváló ismerője. Nagyszerű alkotás kereteit tekint-
ve is, átgondolt, formatervezett mű. Az egyes hó-
napokat Szilágyi Domokos: Január, Február, Márci-
us, Április című verse fogja keretbe, majd részlete-
sen bemutatja a nap ünnepeltjét. Közismert - pl. 
Bocskai István, Orbán Balázs, Széchenyi Zsig-
mond, Ignácz Rózsa stb. - és kevésbé ismert politi-
kusok, tudósok, írók, költők, művészek, természet-
tudósok életrajzát ismerteti, kiemelve mindig ma-
gyarságukat, keresztény-keresztyén mivoltukat. 

De Czirják Árpád az emberi kapcsolatok, érzé-
sek, társadalmi rezdülések alapos megfigyelője és 
ismerője is. Stílusa tömör, elegáns, olvasmányos, 
helyenként azonban erős pátosz hatja át. Kár, hogy 
a kötetben a nyomda ördöge is dolgozott, értelem-
zavaró hibák bosszanthatják az olvasót. Másik ki-
fogásunk pedig, hogy egyetlen forrásmunkát sem 

jelöl meg, pedig kívánatos lett volna legajább né-
hány idézetnél a kútfő pontos megjelölése is. 

Ízelítőül kukkantsuk bele Czirják Árpád kalen-
dáriumába. 

,,/lz igaz vereségében is erősebb, mint a gonosz győ-
zelmében" címe március 22-én Ferenczi János refor-
mátus lelkipásztor, néprajzi író az 1859-ben a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium könyvtárá-
nak megalapítója születésnapján közölt írásnak. A 
szerző Hídvégi Mikó Imrére, a nagy könyvbarátra 
emlékezik - azon túl, hogy Ferenczi János érdemé-
ről sem feledkezik el - , és idézi a nagy műveltségű 
férfi életfelfogását tükröző jelmondatát: „Peragit 
tranquilla potestas, quod violentia nequit." (Mit 
erőszakkal nem, csendben és halkan munkálva vé-
gigvihetünk.) Ez az életprogram - írja Czirják - ta-
lálóan kifejezi a szívós kitartást, és a közösség irán-
ti áldozatkészséget, amelyet nagy példaképe, Beth-
len Gábor szellemében vállalt. Majd rámutat a kö-
vetkezőkre: „Nemzedékünknek éppen ezek az eré-
nyek, a kitartás és áldozatkészség legszembetű-
nőbb fogyatékosságai. Hamar elveszítjük türel-
münket, hitünket, jövőbe vetett reményünket, 
ezért gyakran feladjuk a küzdelmet. Azzal nyug-
tatjuk magunkat, hogy elvégre csak egy élete van 
az embernek és ha itt úgyse változik semmi, mi ér-
telme van az anyagi kínlódásnak? Éppen az a ba-
junk, hogy teljesen benne vagyunk az élet forgata-
gában, és nincs arra rálátásunk. Amint a festőmű-
vész, aki széles vásznon dolgozik, időnként hátra-
lép, hogy távolabbról egészben lássa alkotását, úgy 
néha nekünk is vissza kell lépni az élet zajából a 
könyvtárszoba csendjébe, töltekezni kell, a szellem 
távlatában kell szemlélni a jövő körvonalait, ráé-
rezni, hogy nem hiábavaló művön fáradozunk. A 
jó könyv új erőforrásokat szabadít fel bennünk, ál-
tala visszanyerjük életkedvünket, jövőbe vetett re-
ményünket." Áz ősöket megcsodáljuk, de szelle-
miséget sugárzó írásaikra már alig figyelünk -
mondja tovább a szerző inkább a folyton ve-
szélyt sejtető szirénhangokra hallgatunk. A vesze-
delem ránk is leselkedik, körülöttünk is egyre több 
a halálmadár, a pusztulást sejtető szirénhang, de 
szerencsére velünk vannak a bátrak, sőt vakmerők, 
akik a „hajót" semmi csábításra el nem hagyják, ha 
kell, még a fülüket is bedugják, hogy semmi egye-
bet ne halljanak, csak azt, amit lehet és kell megten-
ni, amit örökségül ránk hagytak. Odüsszeuszt az 
árbóc, minket pedig a könyv, a belőle áradó erdélyi 
szellem fog megmenteni. 

„Et tua res agitur" címet adja április 26-i írásának, 
melyben az 1599-ben született Tatrosy György kró-
nikásra emlékezik. (Tatrosy György önéletírás, és 
történeti feljegyzéseiből Domokos Pál Péter írt fi-
gyelemre méltó tanulmányt az Irodalomtörténeti 
Közlöny 1957/3. számában.) A latin cím értelme: 
Ember, a történelemben a te ügyed bonyolódik. Az 
emberiség történelme és abban az erdélyi magyar-
ság sorsa nem valamiféle óriási színpad árnyéká-
ban felállított alacsony dobogó, és azon végigvo-
nuló eseménysorozat, amelyet kívülállóként szem-
lélünk, majd kiértékelünk - mondja a szerző. Az 
itteni magyarság nem úgy lépett elő a történelmi 
háttérből, mint valamely új színpadi szereplő, 
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hanem mint olyan népelem, amely küldetést telje-
sít. Nekünk nincs takargatnivalónk, térben és idő-
ben pontosan betájoljuk magunkat. Jó lenne, ha 
minden nép beismerné, hogy valamikor, valahon-
nan jött. Aki például a Balkán déli hegyvidékéről 
jött, ismerje be, hogy jött és ne próbálja bizonyítani, 
hogy mindig is ott volt. Végezetül gondolatait a 
szerző a következőkkel zárja: A történelem olyan, 
mint egy ház alapja, azon nyugszik minden. A 
balga ember házát homokra építette, az okos 
ember viszont sziklára. A történelemtanítástól 
függ, hogy mire építünk: homokra vagy sziklára? 

Köteles Pál író, publicista születésnapján, április 
27-én „Rabságba lehet születni, de rabságra nem" cím-
mel jelenik meg az erdélyi valóságot nagyon is mé-
lyen szántó gondolatfüzére. Az új hazába kivándo-
rolt, és azóta már az örök hazába költözött író 
„Búcsú Erdélytől" című könyve jut eszébe, amikor 
így fogalmaz: „Ha van keserűség a földön, akkor a 
szülőföldjét igazán szerető és attól mégis elszakad-
ni kényszerülő ember keserűsége minden bizony-
nyal az. Az itt maradó rokonok, szomszédok, isme-
rősök, a kenyér, a táj, a temetőben porladó ősök 
csontjai megannyi összetevői az életnek. Ezek nél-
kül szinte nem marad semmi, amiért még egyálta-
lán érdekem élni. És mégis sokan úgy érzik, hogy 
nincs más kiút számukra, meg kell tenniük ezt a 
félelmetes lépést." 

Végezetül Jósika Miklós író születésnapján április 
28-án „Nem annyira a nyelvtanárnak, mind édes-
anyánknak kell számot adnunk nyelvünkről" címmel 
jelenik meg a visszaemlékező írás, melyben Czirják 
fontosnak tartja leírni, hogy Magyarországnak a 
latin nyelv volt a hivatalos nyelve 1825-ig. A bécsi 
udvarral folytatott kemény küzdelem után 1833-
ban vezették be hivatalos nyelvként a magyart, és 
amíg a politikusok nyelvünk bevezetéséért és 
használatáért küzdöttek, addig Jósika ékes magyar 
nyelven A baji címmel könyvet tesz közzé, s mester-
művében Erdély olyan szép, mint egy színes álom. 
Szülőföldünkről - véli a szerző - csak erdélyi 
ember tud ily hitelesen és színesen írni. Megtudjuk 
tőle, hogy Erdély változatos és titokzatos. „Utazók, 
kalandorok, költők, festők képzeletét izgató tündé-
rország, amely haragvó arcát mutatja annak, aki 
nem ismeri a bűvös szót, de aki kiejti a varázsigét, 
annak egyszerre megszelídül, kitárja szívét, meg-
nyitja hegyeinek mélységét, tűri, hogy tajtékzó vi-
zeit megzabolázzák, földjét ekével hasogassák, mé-
héből kincseket bányásszanak. Erdélynek küldeté-
se és hivatása van. Az álom áthidalja az idő és tér 
szakadékát, a régmúlt jelenné lesz, az elvándorolt, 
idegenben élő újra itthon, Erdély földjén érzi 
magát. A reformkor kezdetén - mint olvastuk -
nagyjaink azért harcoltak, hogy anyanyelvünk hi-
vatalos nyelv legyen. Közel kétszáz év elteltével a 
Balkán ölelő karjaiban ma sem akarunk mást, mint 
az egykori szabad Erdély gyermekeiként a pén-
zünkön fizetett tisztviselőknek az édesanyánktól 
tanult nyelven elmondani ügyes-bajos dolgainkat, 
netán panaszunkat." (Glória Nyomda és Kiadóvál-
lalat, Kolozsvár) 

Dr. Udvarhelyi Nándor 

SZARKA LAJOS: 
A tábornok bére 

Szabadságharcunk másfél százados évforduló-
jára megjelent munkák között kevés van, amelyik 
olyan jól ötvözné a hadtörténetet és a helytörténe-
tet, mint Szarka Lajos: A tábornok bére című köny-
ve. Gyulai Gaál Miklós egyike volt a szabadságharc 
harmincegy, végig szolgáló tábornokának, Zala 
megyének pedig ő volt az egyetlen 1848-49-es hon-
védtábornoka. Hitvallását így fogalmazta meg 
1848 szeptemberében: „Gazdaságomat, minden 
más jószágaimat elhagytam drága hazám meg-
mentéséért. Meggyőződésemért vállalt kötelessé-
gem teljesítése lesz bérem, amit tőlem senki el nem 
vehet". Nem gondolta szegény, hogy leendő „bére" 
egyrészt a forradalmi hadbíróság előtti eljárás és 
meghurcoltatás - igaz, hogy felmentették -, más-
részt a bukás után az osztrák vérbíróság által kisza-
bott halálos ítélet, amelyet kegyelemből 20 évi vas-
ban töltendő várfogságra enyhítette. 

A császári hadsereg mérnökkari tisztjeként részt 
vett az 1844-es pesti országháza tervpályázaton, 
majd nyugalomba vonulva zalai közép birtokán 
gazdálkodott. Részletes ismertetést olvashatunk 
jövedelmeiről, amelyek nem voltak megvetendők. 
Ennek ellenére, némi ingadozás után 1848 őszén 
csatlakozott a honvédsereghez. A dunántúli har-
cokban helyismerete sokat segített Perczelnek, csa-
patai élén osztrák területre is behatolt. Ezért kine-
vezik ezredesnek és rábízzák az aradi vár ostro-
mát. Ám kevés katonát és elégtelen felszerelést ka-
pott ehhez a nagy feladathoz, s meg kellett küzde-
nie a helyi szerb és román lakosság ellenséges ma-
gatartásával is. 

Az ostrom eredménytelensége hadbírósági eljá-
rást vont maga után. Felmentik: „Miután Gaál tá-
bornok úr magát teljesen igazolta, s a történt hibák 
az ellenség megverésével jóvátétettek, e tárgy be-
végezettnek tekintendő" - így a záróokmány. Meg-
bízzák a Balaton-felvidék védelmi rendszerének 
kialakításával. A terv a Bakonytól a Tihanyi-félszi-
getig húzódó sáncrendszer kiépítését célozza, 
amely különösen a harcok elhúzódása esetén lett 
volna fontos. Felmerült ugyanis Tihany szigetté a-
lakítása, egy régebbi csatorna felújításával. Sajnos 
az erődítmény kiépítéséhez több időre lett volna 
szükség, és különben sem volt elegendő létszámú 
magyar csapat a területen az ellenállás megvalósí-
tásához. A tihanyi erődítés terve azonban fennma-
radt az utókor emlékezetében. Eötvös Károly bala-
toni utazása során eljutott Tihanyba is, ahol vissza-
emlékezett az 1849-es „nagy tervre", bár tévesen 
azt hitte, a korábbi csatorna nyomait látván, hogy 
annak egy része megépült. Így emlékezett: „Hejh, 
tihanyi széles árok: te voltál egykor sok jó magyar-
nak utolsó reménysége. Jöttek mérnökkari tisztek 
és úti biztosok, kijelölték a csatorna vonalát, s száz 
és ezer odarendelt ember elkezdte ásni, vésni, lapá-
tolni a kemény földet. Ma is megvan a nagy árok 
nyoma. Fenekét, oldalait benőtte a vad fű, de ma is 
tanúságot tesz arról a keserű ábrándról, amely a 
magyar nemzetet Tihany ormain akarta megmen-
teni". 
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Gyulai Gaál Miklós tábornokot a császáriak 1849 
szeptemberében Keszthelyen letartóztatják, Bécs-
be, majd Pestre viszik, novemberben pedig az álta-
la sikertelenül ostromolt Aradon folytatják le elle-
ne a hadbírósági eljárást. 

Kétségbeesetten érvel, védekezik és ennek kö-
szönhetően - no meg feleségének, aki kijárta, hogy 
férjét ne azonnal vigyék Aradra, akiből ezért nem 
lett aradi vértanú - „csak" 15 évi erődfogságot kap. 
A vérengző Haynau ezt túl enyhének találja és de-
cember 24-én, Karácsony napján a haditörvényszé-
ket újabb vizsgálatra utasítja, amelynek végén 
kötél általi halált szabnak ki rá. Viszont a jóváha-
gyásra felterjesztett halálos ítéletet 1850. február 
28-án ő maga enyhíti 20 év várfogságra, bilincsben. 

Aradon raboskodik, több száz társával. Helyze-
tük eleinte tűrhető, látogathatják őket, sőt havonta 
egy alkalommal kieresztik őket városi családokhoz 
ebédelni. 1853 februárjában azonban, Libényi 
János sikertelen merénylete után megszigorítják a 
fogvatartást. Gaál Miklós azonban már nem sokáig 
szenved a kazamatákban, betegsége súlyosbodik, 
Pestre viszik és ott hal meg a rabkórházban 1854. 
november 30-án életének 56. évében. 

Felesége nagyabonyi birtokán temetik el. Özve-
gye sokat fáradozik férje emlékiratainak kiadásán, 
amelyet azonban a rendőrség lefoglal. Később 
kerül a Hadtörténeti Levéltárba, értékes forrása-
ként a későbbi kutatásnak. 

Bár nem ő lett a 14. aradi vértanú, megérdemli 
az utódok főhajtását. A kötet nemcsak emléket állít 
a méltatlanul elfeledett katonának, hanem érdekes 
és izgalmas olvasmány is. Terjedelmes jegyzetap-
parátus, források felsorolása adja meg tudományos 
hitelét, a történelmi mondanivalót, képek, térké-
pek és korabeli oklevelek szemléltetik. 

Róbert Péter 

A Partiumi Füzetek ú jabb négy számáról 

Nem sokkal ezelőtt ismertettük a Nagyváradon 
megjelenő Partiumi Füzetek első négy számát (Ho-
nismeret 1998. 6. 115-117.). Most, hogy újabb négy 
szám jutott el hozzánk, szükségesnek látjuk őket is 
ismertetni. A Dukrét Géza által szerkesztett sorozat 
ezen négy újabb száma, ha általában jellemezni a-
karjuk őket, műemlékvédelmi jellegűeknek mond-
hatók. 

Az ötödik számot Benedek Zoltán írta, tárgya hely-
történeti-egyháztörténeti alapozású műemléki-, 
műemlékvédelmi ismertetés; tartalma felől címe 
teljes mértékben tájékoztat A nagykárolyi Knroli Gás-
pár református templom. (Partiumi és Bánsági Műem-
lékvédő és Emlékhely Bizottság és a Nagykároly - Belvá-
ros Református Egyházközség kiadása, 1998.36 old.). A 
borító előlapján a nagykárolyi református temp-
lom színes fényképével, a hátlapján Károli Gáspár 
templom előtti szobrának ugyancsak színes fotójá-
val készített füzet sok belső, főleg rajzos illusztrá-
ciót is közöl. A füzet a nagykárolyi református egy-
házközség történetébe ágyazva mondja el a temp-
lom építéstörténetét. Eleinte a reformátusok (1545-

1723) a város régi, középkori eredetű katolikus kő-
templomát használták. De az ellenreformáció tér-
hódításával a katolikusok visszaszerezték. Ez volt 
az első nagykárolyi református templom, a refor-
mátusok pedig építettek maguknak új templomot. 
Ez volt a nagykárolyi reformátusok második temp-
loma, amely rövid időn belül összedőlt (1746-
1752). Újabb templom építésére határozták el ma-
gukat. Harmadik templomuk 1746-1752 között, 
sok nehézséget leküzdve épült fel. Ma is ez a temp-
lom - jelentős átalakítások, toronyépítés és bővíté-
sek után - a nagykárolyi reformátusok „nagy", 
„első", „belvárosi" temploma. Füzetünk ennek a 
templomnak az építéstörténetével, külsejének, bel-
sejének, berendezésének leírásával foglalkozik. 

A hatodik füzet Bessenyei István munkája. Címe: 
Sarmaság (a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Em-
lékhely Bizottság és a Sarmasági Református Egyház-
község kiadása, 1998. 40 old.) és a több apró fejezet-
ben gondos helytörténeti összefoglalását adja en-
nek az észak szilágysági jeles, a maga környezeté-
ben egyfajta gazdasági, társadalmi és kulturális 
központot képező, ősi településnek (Földrajzi fek-
vése; Természeti viszonyai; A település története; A 
lakótelek elrendezése; Lakossága; A református 
egyház története; Római katolikus egyház; Baptista 
gyülekezet; Az iskola története; A kultúrház; A 
posta-telefon; A szénbánya története; A társasgaz-
daság, a Mezőgépészeti állomás története; A fo-
gyasztási szövetkezet; Az egészségügy; A sarmasá-
gi tanyavüág története és mai viszonyai). Különö-
sen hangsúlyos része a település története című fe-
jezet, amely kibővül a református egyház és intéz-
ményei, tisztségei történeti és jelenlegi állapotának 
ismertetésével. Ami Sarmaság mikroközpont-jelle-
gét illeti, felsorolja a községhez tartozó apró tele-
püléseket is leglényegesebb adataikkal: Selymesi-
lovát, Lompért, Majádot, Mugrahegyet, Partot. A 
füzetet 14 belső, szövegközti fekete-fehér fotó kísé-
ri, mig a borító előlapján a sarmasági református 
templom színes fotója, hátlapján pedig a település, 
Sarmaság színes távlati képe látható. 

A hetedik füzet a legterjedelmesebb, Dukrét Géza 
szerkesztésében Hol sírjaink domborulnak címmel és 
Partiumi temetők alcímmel különböző szerzőktől 
származó, egy-egy temető, vagy egyes temetők ki-
magasló jelentőségű sírjeleiről szólnak. A sírjelek 
elé nyugodtan kitehetnénk a „pusztuló" jelzőt is. 
A tanulmánykötet kimondott célja megmenteni 
pusztuló temetőinkből azt, amit még lehet, illetve 
feljegyezni mindazt, ami már menthetetlenül ve-
szendőben van, vagy már meg is semmisült. Innen 
van ezeknek a tanulmányoknak és az egész kötet-
nek is határozott műemlékvédelmi jellege. Termé-
szetesen nemcsak a legelterjedtebb, de egyben a 
leginkább pusztuló fejfákról van szó, hanem a rit-
kább, de erősebb kötődésük ellenére is gyorsan 
romló fémöntvény sírjelekről, sőt a kőemlékekről, 
és számos építményről (kripta) is. Temetőink fel-
térképezése, sírjeleik megtartása, vagy ahol ez már 
lehetetlen, ott hiteles, forrásértékű dokumentálása 
a partiumi magyarság halasztást nem tűrő felada-
ta. Ennek a munkának szép, ám kezdeti megnyil-
vánulása ez a kötet (Erdőközi István: Árpád-kori sír-
hantok; Lakóné Hegyi Éva: Régi sírkövek Zilahon; 
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Erdei János: A szilágysomlyói református temetőről; 
Major Miklós: Örök pihenőhelyek Szilágynagyfalu-
ban; Péter I. Zoltán: Nagyvárad újkori temetőinek 
kialakulása; Antal Béla: Biharpüspöki temetők; Ju-
hász Viktor: Körösrévi református nyughelyek; Fa-
zekas Loránd: A kisbátonyi örök csend otthonában; 
Székely Antal: Az ombodi és a szatmárpálfalvi te-
mető; Kiss Kálmán: A túrterebesi temető; Hitter Fe-
renc: Felsőbánya pusztuló történelmi relikviái; Be-
nedek Zoltán: Emberalakú gombfák (Börvely); Bor-
bély Gábor: Csónak alakú fejfák az érmelléki refor-
mátus temetőben; Bokor Irén: Az érmihályfalvi te-
mető és sírjelei; Szuhágyi Katalin CÉrmihályfalva): A 
város fölött - az emlékezés magaslatán; Kordics 
Imre: Az olaszi plébániatemplom halotti címerei; 
Pávai Gyula: Aradi pantheon; Deák József: Régi és 
mai magyar temetők a Dézna völgyében; Raj Rozá-
lia-Nagy István: Vajdasági református temetőink; 
Koncz László: A szilágysomlyói református temető 
feltérképezése.) Külön fel kell hívni a figyelmet 
négy közbeiktatott néprajzi, illetve módszertani ta-
nulmányra: Kordics Imre: Temetkezési szokásaink-
hoz kapcsolódó jelrendszere; Bokor Irén: Halottas 
szokások és hiedelmek Szilágypérenre; Magyari 
Etelka: Temetkezési szokások a bánsági magyar re-
formátus falvakban és Dukrét Géza: Módszertani 
kérdések temetőink felmérése című írására. A köte-
tet sok illusztráció - fényképek és rajzok - kíséri. 

A nyolcadik füzet Major Miklós munkája: Szilágy-
ság. Tájak, műemlékek, emlékhelyek című, több fe-
jezetre osztottan ismerteti a Szilágyság mintegy 30 
települése földrajzi-, történeti-, néprajzi-, műemlé-
ki viszonyait (Partiumi és Bánsági Műemlékvédő 
és Emlékhely Bizottság, a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület és a Nagyváradi Római 
Katolikus Püspökség kiadása, 1999.52 old.) A füzet 
bevezető, kiemelt része a Tájak, műemlékek, em-
lékhelyen a Szilágyságban című, alapvetően föld-
rajzi-, településföldrajzi fejezet Az ezt követő rész 
is földrajzi és szorosan kapcsolódik az előző feje-
zethez: A táj természeti adottságainak általános jel-
lemzése. Ezek után Major Miklós részletesen fog-
lalkozik a Szilágysomlyói-medencével. Ezeknek a 
fejezeteknek az értékét nagyban növelik a fotóil-
lusztrációk, számszerint 44. Külön kell szólnunk a 
jó, könnyen áttekinthető térképvázlatokról és a bo-
rító külsőn látható színes látképekről (Zilah), vala-
mint a hátlap ugyancsak színes, a szilágynagyfalui 
Nagyhalmot ábrázoló képéről. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy füzetünk földrajzi indítékú tájismertetés, 
tekintettel a művelődéstörténeti vonatkozásokra, a 
műemléki viszonyokra, idegenforgalmi lehetősé-
gekre. Az egész összeállítást - ami a Kisebb jelentő-
ségű természeti látnivalók - egyedi tájadottságok -
művészettörténeti és néprajzi értékek című fejezet-
tel zárul, rendkívül jó, rövidsége ellenére teljesség-
re törekvő, példaértékű könyvecskének tartjuk. 

Bízva abban, hogy az eddig megjelent és álta-
lunk ismertetett nyolc számot hamarosan több 
szám követi, ajánljuk mind helytörténettel, mind 
honismerettel foglalkozó barátainknak a Partiumi 
Füzeteket bővebb, alaposabb tanulmányozásra. 

Dankó Imre 

SZARKA SÁNDOR: 
A horvát tengerpart 

Több, mint nyolc évszázadon keresztül egybefo-
nódott Magyarország és Horvátország története, 
Horvát-Szlavónország vagy más szóval Horvátor-
szág és Szlavónia a magyar szent korona társorszá-
gának sorsa. Ismeretes, hogy egy hagyomány sze-
rint már Szent Imre herceg felesége is horvát ki-
rálylány lett volna. 'Iórténelmi tény azonban: VII. 
Gergely pápától koronát kapott Zvoinimir (Svini-
mir Demeter 1076-1088) I. Béla királyunk - Zvoini-
mir nővérét - Ilonát vette el feleségül, s a rokonság 
révén a horvátok Szent Lászlót hívták meg a trón-
ra, aki 1095-ben alapította meg a püspökséget Zág-
rábban, a Kalocsai Érsekség alá rendelten. Tény az 
is, hogy 1102-ben Kálmán királyunknak ajánlották 
fel Horvátország és Dalmácia trónját. A sor folytat-
ható Nagy Lajossal, Zsigmond királlyal, Mátyás-
sal. E közös történelmi gyökereinkre gondolva, 
különösen megdöbbentő élmény a PANORÁMA 
„mini" útikönyvek sorozatában Szarka Sándor: A 
horvát tengerpart című kötetét kézbe venni. 

A szerző röstelli magyarságát, a történelmi Ma-
gyarországot; tudatosan avagy az ismeretek hiá-
nyában ferdíti el, vagy hallgatja el nemzetünk 
múltját. Pedig, még a monolitikus időkben, Bács 
Gyula által szerkesztett, Jugoszlávia című úti-
könyv 5. kiadása (1983) is minden egyes esetben 
legalább zárójelben rögzíti a helység vagy város 
magyar nevét is - ma már az közismert - , és a tör-
ténelemben is használatos volt. A történelmi átte-
kintésben viszont csak magyar néven említ bizo-
nyos városokat - de nem is tehetné másképpen - , 
mert az anakronizmus lenne. 

A kötet tárgyi tévedései külön tanulmányt igé-
nyelnének, ehelyütt csupán néhány megjegyzés. 
Ha a szerzőnek ideje lett volna alaposan tanulmá-
nyozni a történelmi Magyarország térképét, akkor 
nem állapította volna meg Abbáziáról, hogy „az 
1868-as horvát-magyar kiegyezés eredményeként 
Fiúméval együtt Magyarország része lett." (93. 
old.) (Sohasem tartozott Magyarországhoz, az más 
kérdés, hogy a Monarchia kedvelt üdülőhelye 
volt.) De talán nem írta volna le azt sem, hogy „Ve-
lence és Horvátország között a Kvarnernél a zadari 
béke húzta meg a határvonalat 1358-ban." (14. old.) 
(Ez ugyanis a zárai béke volt, minden történelem-
könyvben így olvasható.) Szerzőnknek ehhez nem 
kellett volna mélyreható kutatásokat folytatnia, 
még csak el sem kellett volna olvasnia Bertalanffy 
Pál: Világnak két rend-béli rövid ismerete című 
1757-ben Nagyszombatban kiadott munkáját, elég 
lett volna fellapoznia a Földrajzi nevek etimológiai 
szótárát, melyből nyilvánvaló: a magyarban a vá-
rosnév velencei olasz változatát csak újabban kezdi 
felváltani a horvát változat, tehát: az említett béke 
időpontjában csak Zára létezett. 

A sort folytatni lehetne sokáig, de ha már Zárá-
nál időzünk, nem állhatjuk meg, hogy ne illessük 
megjegyzéssel a zárai Szent Simon templommal 
kapcsolatos megállapításokat, amikor szerzőnk 
arról ír, hogy Szent Simon csontját őrző ezüst-
koporsón lévő domborművek „Zadart meghódító 
Nagy Lajos királyt és családtagjait, valamint Szent 
Simon életének nevezetes eseményeit ábrázolják". 
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(130. old.) (Következetesen ügyel szerzőnk arra, 
hogy a Zára városnév meg ne említtessék.) 

Ismét meg kell állapítanunk; milyen kár, hogy 
szerzőnk nem ismeri a már említett Jugoszlávia 
című útikönyv utolsó bővített kiadását, ahol Bács 
részletesen leírja, hogy királyaink többször jártak 
Zárában, de történelmünk más eseménye is kap-
csolódik e városhoz: így 1105-ben Kálmán király 
bevonult Zárába, és megerősítette a várost jogai-
ban, majd amikor ismét Velence uralma alá került, 
1180-ban III. Béla visszaszerezte, majd II. Endre és 
IV. Béla küld segítséget a záraiaknak. Nagy Lajos 
királyunk pedig 1358-ban döntő győzelmet aratott 
a velenceiek felett, és a ferences-templom sekres-
tyéjében maga a király diktálta a súlyos békefelté-
teleket; melyben a dogé kénytelen volt a „Dux Cro-
atie et Dalmatiae" címről is lemondani. De magyar 
szempontból megemlítésre kívánkozik, hogy Zárá-
ban született, itt keresztelték meg Nápolyi Johanna 
királynőt, itt temették el I. Lajos első feleségét, Er-
zsébetet; itt koronázták meg Zsigmonddal szem-
ben álló Nápolyi László ellenkirályt, hogy csak né-
hány mozzanatra mutassunk rá. Zárának a magyar 
királyok iránti hűsége példamutató, talán nem vé-
letlen, hogy Velence hódító törekvéseivel szemben 
a dalmát városok - így Zára is - mindig kitartottak 
a magyar-horvát királyok mellett, és az sem vélet-
len, hogy Nagy Lajos idején magyar királyi hadif-
lotta állomásozott Zárában. 

Talán nem ártott volna az sem, ha szerzőnk, kö-
tetének megírása előtt kezébe veszi dr. Borovszky 
Samu által szerkesztett, gróf Batthyány Tivadar 
előszavával ellátott Magyarország vármegyéi és 
városai sorozatból Fiume és a magyar-horvát tenger-
part című kötetét, és elolvasta volna legalább ebből 
a Fiume kirándulóhelyei a Quarneron című fejezetet. 
Ha máshonnan nem, innen biztosan megtudhatta 
volna, hogy Veglia (Krk) sziget A XV. század végéig 
a Frangepánok birtoklása révén a magyar király-
ság területéhez tartozott. A tatárok elől futó IV. 
Béla - Traunál (Trogir) visszatérünk rá - a szigetek-
re menekült, és Castelmuschioban várta meg a 
pusztító ár visszavonulását. De Cherso (Cres) szige-
téről is tudni illik, hogy 1789-ben véget ér a velen-
cei uralom, és 1809. május 6-án Vegliával együtt I. 
Ferenc császár elfoglalja, majd Klobusiczky József 
fiumei kormányzó leiratával mindkét szigetet a 
magyar tengerparttal egyesítteti. Csak érdekesség-
ként említjük meg, hogy Cherso legnagyobb váro-
sa, virágzása idején a 20 000 lakosú Ossero (Osor) 
1285-ig püspökség volt, s 1888-ban Stefánia főher-
cegasszony, illetve Rudolf főherceg is meglátogat-
ta, melynek emlékét a helyi múzeum ma is őrzi. 

Lussin (Loinj) szigetével kapcsolatosan el kell 
mondanunk, a történelemkutatások valószínűsí-
tik, hogy a tatárok elől menekülő horvát, illetve 
magyar családok népesítették be a szigetet, amely 
1358-ban a zárai béke értelmében Nagy Lajos ural-
ma alá került. A magyar uralom rövid ideig tartott, 
mert Zsigmond 1409-ben már elveszítette, majd a 
törökök, berberek, uszkók és a kalózok pusztítot-
ták, míg Napóleon bukása után ismét Ausztriához 
került. 

Bizonyára túl szigoriiak voltunk idáig Szarka 
Sándorhoz, mert kötete 94. oldalán két ízben mé-
giscsak leírta a Fiume városnevet, hely hiányában 

azonban most Fiume történetére csak dióhéjban 
reflektálhatunk. Fiumét a mai nevén először 1260-
banlV. Béla egyik oklevelében olvashatjuk. A város 
1337-től került a Frangepánok kezébe, kiknek ural-
ma alatt ténylegesen a magyar korona tartozéká-
nak tekintendő 1365-ig. Fiume 1508-tól a velencei-
ek kezében volt, de érdekes módon meghagyták a 
város autonómiáját, majd 1511-től ismét visszake-
rült Ausztriához, Miksa császár birodalmához, aki 
Fiumét a kiállott szenvedésekért azzal kárpótolta, 
hogy 1515-ben a fidelissima urbs (leghűségesebb 
város) címet adományozta. 

Nagyot ugorva a történelemben, elérkezett 1779. 
április 23., amikor Fiumét és kerületét, mint köz-
vetlen testet, separatum corpus-1 Magyarországhoz 
csatolták. Ennek emlékére helyezték el 100 évvel 
később a fiumei városház falába Mária Terézia ér-
demeit is megörökítő emléktáblát. Mária Terézia 
diplomája szerint Fiume és kerülete Magyarország 
koronájához tartozó külön terület volt, nem tarto-
zott Horvátországhoz, és felhatalmazta a várost 
arra, hogy autonóm jogánál fogva saját jövedelmét 
kezelje, de számadásait köteles volt a királyhoz fel-
terjeszteni. 

Fiume irodalma is megérdemel néhány szót. 
Legnevesebb magyar írója Császár Ferenc, aki a 
fiumei gimnázium magyar nyelv- és irodalomta-
nára volt 1840-ig. Az olaszok számára magyar 
nyelvtankönyvet írt: Grammatika Ungherese deli' 
Avvocato Francesco császár". A címből is megállapít-
ható, hogy a szerző ügyvéd is, aki először a fiumei 
Váltó-, Kereskedelmi-, és Tengeri Konzultánsi Tör-
vényszéknél igazgatóként működött, majd a sza-
badságharc leverése után hazafias érzelme miatt 
állását elvesztette, Pesten ügyvédi irodát nyitott, és 
lapszerkesztő lett. Fiúménak jelentős magyar új-
ságjai voltak, ezek közül kiemelkedő a Magyar 
Tengerpart, amely rendkívül neves publicistákat so-
rakoztatott fel. Fiume közjogi történetének jeles is-
merője volt Falk Miksa, (aki egyébként a parla-
mentben a regnikoláris bizottság előadójaként 
Fiume történelmi jogának szószólójaként volt is-
mert), de említésre méltó az is, hogy ekkortájt szá-
mos honismereti és útleírás látott napvilágot Fiú-
méról és környékéről, melyek közül legjelentősebb 
talán Donát Imre, öt kiadást megért Fiume és kör-
nyéke című könyve. Nem hagyhatjuk ki Jókai Mórt 
sem, akinek Egy játékos, aki nyer című regénye erről 
a vidékről és akkor íródott, amikor Jókai Fiumében 
tartózkodott. 

Portoré (Kraljevica) ismertetésénél Szarka Sándor 
a város történelmi nevezetességeként Tito jugosz-
láv exelnök fiatalkori lakatos múltját tartja kiemel-
kedőnek. Még szerencse, hogy megjegyzi azt is, 
hogy állítólag a Zrínyi család palotájában szövet-
kezett a két történelmi család a Habsburg-ház trón-
fosztására 1671-ben. Pedig Portoré kisvároska a 
magyar tengerészetben neves múlttal rendelkezik. 
A Punto d'Ostron áll a portoréi világítótorony 
„amely 12 tengeri mérföldre szórja állandó fényét, 
minden három perc után egy-egy villantással", jel-
lemzi Borovszky. Szerzőnk értesülései azonban 
itt sem a legpontosabbak; a hagyomány szerint 
ugyanis nem a Zrínyi-palotában, hanem a Szent 
Miklós plébániatemplomhoz épített kastélyban, 
(amely a jezsuitáké volt) és amelyet Novigradnak -
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új várnak - is neveztek, illetve a kastély kápolnájá-
ban volt a Wesselényi-féle összeesküvés, Zrínyi 
Péter, Frangepán Ferenc Kristóf és társai között. De 
meg kell említenünk egy régebbi hagyományt is, 
amely szerint IV. Béla Portorénál kelt át akkor, ami-
kor Veglia szigetére menekült a tatárok elől, és ettől 
kezdve hívják portus regiusnak, azaz király kikötő-
jének. Az azonban kétségtelen, hogy igazi királyi 
kikötő akkor lett, amikor 1729-ben III. Károly meg-
látogatta, és kiépíttette, hadikikötőül szemelve ki 
azt. 

A magyar-horvát tengerpart jelentős városa 
Cirkvenica (Crikvenica), melyről hiteles feljegyzése-
ket már a XIV. századból találtak, noha a területén 
előfordult leletek arról tanúskodtak, hogy már a 
római uralom alatt is lakott hely volt. A Frangepá-
nok birtoka volt ez a helység is, akár csak Portoré. 
A vár Kotor hegyén állott, ennek alján épült Szent 
Antal temploma kis faluval. Mivel a templom hor-
vátul crkev, a városka horvát neve ezért lett Crik-
venica. Valóban - ahogy az útikönyv is írja - Fran-
gepán Miklós bán telepítette ide a pálosokat, hogy 
a vidéken a kultúrát terjesszék. Kolostora ma is áll, 
József főherceg vette meg, és szanatóriumnak ren-
deztette be. A kolostorban sok műkincs, és külö-
nösen sok festmény volt, melyek mind elkallódtak, 
egyetlen egy kivételével, ami a kolostor pálosok ré-
szére történő átadását ábrázolja. 

Novi (Novi Vinodol) a Frangepánok és Magyaror-
szág történelmében is gyászos emlékű városka. 
Veglia uralkodója Mátyás alatt megszállja - testvé-
re halálos betegségét kihasználva - Novit, majd 
Mátyás király Magyar Balázs vezérlete alatt hadat 
küldött Jánosra; utóbbi titkon Velence segítségét 
kérte, így Magyarország részére végképp elvész 
nemcsak Novi, hanem egész Veglia szigete is. (Má-
tyás pecsétje ma is látható a helyi múzeumban.) 

Zeng (Senj) történetével is alaposabban megis-
merkedhetett volna a szerzőnk. A116. oldalon csu-
pán annyi magyar vonatkozást rögzít, hogy „1260-
tól a Frankopán családi birtok része, 1469-től pedig 
szabad királyi város volt. Kiemelkedő helyet foglal 
el a horvát kultúra történetében." Néhány kiegé-
szítő adatlék: Zeng valószínű, hogy a legrégebbi 
magyar város a tengerparton, s az adriai szigetek 
benépesítésével egyidejűleg települt meg. A IV. 
században már püspöksége volt, Attila hadai meg-
ostromolták a várost, bizonyosat azonban csak a 
XIII. századtól tudunk, amikor a tatárok elpusztí-
tották, majd elvonulásuk után IV. Béla királyunk 
1260-ban a Frangepán testvéreknek adományozta, 
akik újra felépítették, és benépesítették. 1297-ben a 
ferencesek kolostort építettek a falakon kívül, mely 
kolostort a zengi kapitány 1558-ban leromboltatott, 
és helyébe a ma is látható Nehaj erődöt építette. A 
barátok 1559-ben új rendházat voltak kénytelenek 
építeni. A város többször (1388-ban, 1458-ban és 
1462-ben) különböző királyi kiváltságokat kapott, 
melyeket Mátyás király is megerősített, majd 1488-
ban (nem az útikönyvben szereplő 1469-ben) sza-
bad királyi várossá emelte. Ez volt a város virágzá-
sának delelője. Lakossága a mainak többszöröse 
volt, 12 templom emelte díszét. Püspöksége ősrégi, 
már a IV. században állott, 1607-től az újjáalakított 
püspökség a zeng-modrusi címet kapta; ehhez tar-

tozott Fiume is, aminek ordináriusa egyúttal a ma-
gyar főrendi ház tagja is volt. 

A magyar királyság legdélibb fekvésű községé-
ről Bagról (Carlopago, horvátul Karlobag), illetve 
annak magyar történelméről megfeledkezik Szar-
ka Sándor. 

Ahogyan Zeng, úgy Bag városa (korábbi neve 
Srissia, Stripa) 1387-ben, majd 1432-ben és 1451-ben 
szintén különböző kiváltságban részesült, amit 
Mátyás királyunk megerősített. A törökök 1525-
ben, a velenceiek pedig 1616-ban teljesen kifosztot-
ták a várost, majd francia és spanyol hadaktól 
szenvedett el nagy csapást. III. Károly halála után 
veszi fel a Carlopago nevet, majd Mária Terézia 
megerősíti korábbi kiváltságait, és mint Zenget 
1785-ben szabad kikötővé nyüvánítja. 

Végezetül Trau (Trogir) magyar történetéhez is 
kell néhány gondolatot fűznünk, mivel szerzőnk a 
város történetének ismertetését Velence meghódí-
tásával, 1322-vel kezdi. Trau 1180-1322 között a 
horvát trónt betöltő magyar király fennhatósága 
alá tartozott. Közismert, hogy a tatárjárás idején 
fontos szerepet játszott Magyarország történeté-
ben, ugyanis IV. Béla királyunk a közeli Kiissza 
(Klis) városából - ahol két lánya halt meg - az őt 
üldöző tatárok elől, családjával együtt Trauba me-
nekült. Györffy György történészt idézve „IV. Béla 
a koronázási jelvényeket, Szent István ereklyéjével 
együtt, a magyar koronához tartozó Dalmáciába 
menekíti, de már 1245-ben vissza is viszik állandó 
őrzési helyére Székesfehérvárra." 

Navigare necesse est, vivere non est necesse -
mondja Plutarchos. Bízunk abban, hogy az úti-
könyv szerzője és a kiadó megszívleli nemzeti érté-
keinket fontosnak tartó, a magyar történelmi ha-
gyományok tiszteletére felhívó gondolatainkat, és 
a következő javított kiadásban már nagyobb gond-
dal úgyel a történelmi hűségre. (Bp. 1998.) 

Dr. Udvarhelyi Olivér 

ALBERT ERNŐ: 
Sok szép cigánylány1 

Albert Ernő a székelyföldi, főleg háromszéki 
népköltészeti kutatás kiemelkedő egyénisége, aki-
nek Háromszéki népballadák című, 1973-ban megje-
lent kötete - amit tanítványai bevonásával gyűjtött 
- klasszikussá vált. Az ilyen gyűjtést a múlt szá-
zadban Vass Tamás indította el, majd Konsza Samu 
(1887-1971) folytatta a Székely Mikó Kollégium di-
ákjainak segítségével. A legnagyobb gyűjtemény-
nyel - mely változatokban a 3000 balladát is meg-
haladja - kétségtelenül szerzőnk rendelkezik, aki 
az említett kötetben 425 darabot közzé is tett úgy, 
hogy Szenik Ilona a dallamokat is lejegyezte. Már 
ebben a kötetben találunk néhány cigány-balladát, 
mert azok rögzítését az 1960-as évek végén elkezd-
te és most amikor 36 éneket, balladát közread, ve-

1 Sepsiszentgyörgy 1998. 54 old. A dallamokat leje-
gyezte cs a zenei elemzést írta Szenik Ilona. A fényké-
peket Albert Levente készítette. Kiadja a Kovászna me-
gyei Népi Alkotások Háza. 
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lünk együtt ezt reméli, hogy egyszer a 300-nál több 
alkotás is megjelenhet: „valamelyes képet nyújtva 
a háromszéki cigányság értékes népi műveltségé-
ről". 

Nemcsak a népköltészeti alkotásokat kutatja Al-
bert Ernő, hanem a cigányság történetét is a XVI. 
század elején történt beköltözéstől kezdve - a le-
véltári források segítségével - szinte napjainkig. 
Senki jobban nem ismeri háromszéki hányatott tör-
ténetüket és őszintén reméljük, hogy egyszer 
ennek összefoglalását is közreadja. A cigányok szá-
mát Romániában sem lehet pontosan tudni, hiszen 
néhány évtizeddel ezelőtt a hivatalos hatalom még 
csak tízezrekben mérte őket, a legutóbbi népszám-
lálás már négyszázezerről tudott, de egy nem régi 
számbavételkor már kétmilliót is meghaladta szá-
muk, amit egyes cigányvezetők ennek többszörö-
sére becsülnek. 

Albert Ernő kutatásai szerint Háromszékre az 
első cigányok az 1500-as évek elején érkeztek és 
szétszóródva, falvanként települtek meg. Sokan a 
Kálnoky grófoknál, vagy más birtokosoknál lettek 
zsellérek, mások különböző mesterségeket űzve 
éltek. A XVIII. század végén már pontosabb össze-
írás tanúskodik arról, hogy falvanként 4-5 család 
élt, de előfordult a nagyobb településeken, hogy 
számuk a 10-20-at is elérte. Hagyományos foglal-
kozásuk a kovácsmesterség, az üstfoltozás, a tek-
nővájás. A XIX. sz. elején Háromszéken már a vá-
lyogvető cigányok is feltűntek; sokan zenéléssel 
keresték kenyerüket. Műveltségük többnyire ket-
tős. Egyrészt a magukkal hozottakat változtatják, 
fejlesztik tovább, másrészt a velük élő népekét sajá-
títják el és azt hűségesen megőrzik. Jellemző bizo-
nyíték erre, hogy A falba épített feleség (Kőműves Ke-
lemenné) balladájának 1972-ig mindössze 2 változa-
tát jegyezték le a magyarok körében, addig a cigá-
nyoknál ez 26-tal gyarapodott és számos olyan mo-
tívum tűnt elő, melyet eddig a kutatás nem ismert. 
Csak a háromszéki cigány változatokban fordul elő 
Déva vára helyett a bécsi torony A régi dallamot 
legtöbbször megőrzik, de az is előfordul, hogy a 
szöveget a cigány eredetű énekhez igazítják. 

Azt hiszem, hogy már ebből is érthető, hogy a 
cigány népköltészet-kutatás nemcsak számukra 
fontos, hanem sokat nyerhet vele a magyar népi 
műveltség történetének feltárása is, mert olyan ré-
tegekbe enged bepillantást, amit a háromszéki szé-
kelyek már elhagytak. De nemcsak a szöveg és a 
dallam megőrzése nagyjelentőségű, hanem az é-
neklés körülményei is sok mindent elámlnak. A 
balladákat ritkán éneklik egyedül, inkább csopor-
tosan, virrasztókon, közös munkák szüneteiben. 
Ez az éneklési mód a magyarságnál már egyre rit-
kább. Ezzel szemben a cigányok az erdei gyűjtöge-
téskor, a favágás szüneteiben gyakran előhozzák, 
éppen úgy mint a mezőgazdasági munkák pihenő-
iben: kapáláskor, krumpli- vagy répaszedéskor. Az 
együttes balladaéneklés napjainkban is gyakori. 
Néha az is előfordul, hogy 50-60 ember - asszony, 
gyerek; öregek és fiatalok - közösen dalolnak. A 
seprű, fakanál, kosár, kas készítéskor a család e-
gyíitt énekel egy balladát és ezeknek jelentős része 
magyar-székely eredetű. 

A több szempontból is jelentős kiadványt azzal a 
határozott kívánsággal tesszük az olvasó elé, hogy 

a következő nagy cigánykötetnek nem kell három 
évig várnia a kiadására, hanem minél előbb megje-
lenik a magyar és a cigány népköltészet jobb meg-
ismerése érdekében. 

Balassa Iván 

BUZSÁKI ISTVÁNNÉ: 
Ötszáz év öröksége. Buzsáki népszokások 

A népművészetéről híres Somogy megyei Bu-
zsák község 1998-ban ünnepelte - a maiak őseinek 
tekinthető - délszláv (horvát) eredetű lakosság be-
településének ötszázadik évfordulóját. Erre az al-
kalomra jelent meg Buzsáki Istvánná gyűjtésében 
és összeállításában egy karcsú, alig százoldalas 
kötet az ötszáz év örökségbe kapott néphagyomá-
nyairól. A könyv a település történetének vázlatos 
ismertetése után nyomban a legnagyobb értéket, a 
buzsáki szövést és hímzést mutatja be, szemlélteti 
a jellegzetes hímzésformákat (vézás, boszorkányos, 
rátétes). A másik híres népművészeti ág a fafaragás 
is szerepel a kötetben, majd a néptáncmozgalom 
rövid történetét olvashatjuk. 

A könyv legnagyobb terjedelemben tárgyalt fe-
jezete a népszokások leírása. Először az emberi élet-
fordulókhoz kapcsolódó szokásokat ismerhetjük 
meg, ebből is a lakodalom bemutatása van a kö-
zéppontban. Nagyon tanulságos a hagyományos 
temetkezési szokások ismertetése, ezek jobbára ma 
is élő, nem egy részükben archaikus hagyomá-
nyok. A naptári év szokásai között több olyan adat 
is szerepel, melyet az eddigi szakirodalom még 
nem ismert. Figyelemre méltóak a horvát eredetet 
jelző hagyományok, pl. a négyszeri kotyolás (And-
rás-nap, Borbála-nap, Luca-nap, Szenteste) csak 
ebben a körben volt szokás. Egy rövidebb fejezet a 
hiedelemvilágot és a babonákat ismerteti. Igen érté-
kes rész a táplálkozási szokások, a régi ételek bemuta-
tása: a könyvben 20 hagyományos buzsáki étel re-
ceptjét is megtaláljuk (pl. belática, gánica, csacska-
nica, bocspor, opresnyára). Az utolsó fejezet egyfaj-
ta parasztkalendárium, a jellegzetes időjósló, dolog-
tiltó, és egyéb célra alkalmas napok (pl. féregűző, 
babvető, terményjósló, férjjósló stb. napok) kalen-
dáriumi rendben való felsorolása. A könyvet bu-
zsáki képmelléklet zárja. 

A buzsáki népművészetről a néprajzi szakiroda-
lomban számos cikk, tanulmány jelent meg, ám 
mind ez ideig hiányzott egy összefoglaló, áttekintő 
munka. Buzsáki Istvánné könyve nem helyettesíti 
a tudományos monográfia mielőbbi elkészítését. 
Az örvendetesen gyarapodó buzsáki idegenforga-
lomnak azonban nagyon jó szolgálatot tesz ez a tu-
dományos-ismeretterjesztő szemléletű összefogla-
lás. A kiadvány elsősorban maguknak a buzsákia-
nak készült, akik ebből megismerhetik múltjukat, 
azt az örökséget, amelyre büszkék lehetnek. A 
szerző buzsáki lakos, hosszú évekig a népi együt-
tes vezetője volt, jelenleg is a hagyományőrzés 
aktív munkása. Az általa gyűjtött anyag teljes mér-
tékben hitelesnek számít, a néprajztudomány, a ho-
nismeret értékes része. (Buzsák Község Önkor-
mányzata, 1998) 

Király Lajos 
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