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POLITICKA PARTICIPACIJA ETNICICT-f MANJINA

u

SRBIJI
Bi/Jana Ratkovic Njegovan, Novi Sad(Srb)
Politicka participacija podrazumeva razne oblike
dobrovoljnog ucesca u politickom zivotu i obuhvata vise nacina
pracenja i aktivnog ucestvovanja u politickim zbivanjima.
Demokratije nema bez slobodne politicke participacije gradana.
Pripadnici nacionalnih manjina treba da ravnopravno participiraju
u politickom zivotu svoje zemlje, buduci da prava etnickih
manjina nisu samo individualna i kolektivna, vec i-politicka. U
politiku ulaze radi aktivnog sudelovanja u stvaranju mehanizama
za ocuvanje vlastitog identiteta. Resavanje manjinskih pitanja
stvara povoljniju klimu unutar zemlje, omogucava ravnopravno
ukljucivanje u drustveni i politicki zivot i povecava institucionalni
kapacitet politickog sistema. To je i preduslov za uspostavljanje
korektnih odnosa sa susednim drzavama, kao i za ukljucivanje u
evropske integrativne tokove. Postojanje poverenja izmedu
vecinske nacije i manjinskih etnickih zajednica uvek pokazuje
kakav je karakter politickog sistema i potvrduje ili negira
demokraticnost celokupnog drustvenog ambijenta.
Treba, medutim, imati u vidu da se manjine u politici
pojavljuju sa dvostruktim politickim subjektivitetom: a) kao
„obicni" drzavljani/gradani; i b) kao drzavljani/gradani s posebnim
etnickim atributima, sto pitanje politicke participacije etnickih
manjina cini posebno slozenim i osetljivim.
11
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Srbija je drzava srpskog naroda i svih gradana koji u njoj zive,
pa su etnicke zajednice integralni deo sistema politickog
odlucivanja. Stogaje etnicko pitanje u Republici Srbiji podignuto
na nivo konstitutivnog elementa drzave.
Etnicka (nacionalna) manjina - pojmovno odrecfenje

Termini „etnicka manjina" i „nacionalna
manjina" se najcesce upotrebljavaju kao
sinonimi. Prema nekim tumacenjima 1 termin
„etnicka manjina" je siri i obuhvatniji po svom
sadrzaju, jer ukljucuje i pripadnike drugih
manjinskih kolektiviteta; obuhvata i manjine
koje pripadaju etnickim grupama koje su
uspele da se konstituisu kao nacija i stvore
svoju nacionalnu drzavu, kao i one koje to
nisu uspele, ali su ocuvale odredena obelezja.
Etnicke (nacionalne) manjine su sve grupe
drzavljana koji se nazivaju iii odreduju kao
narodi, nacionalne i etnicke zajednice,
nacionalne i etnicke grupe, nacionalnosti i
narodnosti. To je skupina manja od ostatka
stanovnistva drzave u kojoj zivi.
Etnica manjinaje svaka grupa drzavljana koja
je po brojnosti dovoljno reprezentativna, iako
predstavlja manjinu na teritoriji date drzave.
Ona pripada nekoj od grupa stanovnistva koje
su u dugotrajnoj i cvrstoj vezi sa teritorijom
date drzave. Poseduje obelezja kao sto sujezik,
kultura, nacionalna iii etnicka pripadnost,
poreklo iii veroispovest, po kojima se
razlikuje od vecine stanovnistva. Njeni se
pripadnici brinu da zajedno odrzavaju svoj
zajednicki identitet, ukljucujuci kulturu,
tradiciju, jezik iii religiju.
12
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82,5%
SRBI

IZJMNJENE MANJINE

NEIZJMNJENE MANJINE

UceU:e manjina u ukupnom stanovnistvu
Srbije: u Republici Srbiji iivi preko 17%
gra<fana iz jasno definisanih manjinskih
zajednica. Od toga, 2,3% je onih koji se nisu
jasno izjasnili o svojoj nacionalnoj
pripadnosti (podaci prema Popisu
stanovnistva 2002. godine).

Zakonske odredbe o zastiti prava nacionalnih manjina
Ustav Republike Srbije (2006) kao i Zakon o zastiti prava
i sloboda nacionalnih manjina preciziraju pravac i neposrednu
primenu garantovanih prava etnickih zajednica. Odredbe o
ljudskim i manjinskim pravima tumace seu korist unapredenja
vrednosti demokratskog drustva, saglasno vazecim
medunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i
praksi medunarodnih institucija koje nadziru njihovo
sprovodenje.

U Ustavu Republike Srbije (clan 18) stoji sledece:
ljudska i manjinska prava zajemcena Ustavom
neposredno se primenjuju;
13
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Ustavom se jemce, i kao takva, neposredno se primenjuju
ljudska i manjinska prava zajemcena opsteprihvacenim
pravilima medunarodnog prava, potvrdenim
medunarodnim ugovorima i zakonima.

Vlaski fo/kor (istocna Srbija)

V Ustavu (el. 75) se dalje navodi da se pripadnicima
nacionalnih manjina, pored prava koja su Ustavom zajemcena
svim gradanima,jemce se i dodatna, individualna ili kolektivna
prava. lndividualna prava ostvaruju se pojedinacno, a kolektivna
u zajednici sa drugima. Putem kolektivnih prava pripadnici
nacionalnih manjina, neposredno ili preko svojih predstavnika,
ucestvuju u odlucivanju ili sami odlucuju o pojedinim pitanjima
vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obavestavanje i sluzbenu
upotrebu jezika i pisma. Radi ostvarenja prava na samoupravu u
kulturi, obrazovanju, obavestavanju i sluzbenoj upotrebijezika i
pisma, pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati svoje
nacionalne savete.
14
https://biblioteca-digitala.ro

Posebne odredbe Ustava (el. 77) odnose se na
ravnopravnost etnickih manjina u vodenju javnih poslova, pa se
kaze da pripadnici nacionalnih manjina imaju, pod istim uslovima
kao ostali gradani, pravo da ucestvuju u upravljanju javnim
poslovima i da stupaju na javne funkcije. Pri zaposljavanju u
drzavnim organima, javnim sluzbama, organima autonomne
pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi se racuna o
nacionalnom sastavu stanovnistva i odgovarajucoj zastupljenosti
pripadnika nacionalnih manjina.
Politicka participacija etnickih zajednica u Srbiji
konkretizovanaje kroz tri oblika:
1. ucesce u organima vlasti na nivou lokalne samouprave,
regiona i Srbije, tj kroz manjinske samouprave u opstini
ili delu opstine;
2. nacionalne savete nacionalnih manjina i Savet za
nacionalne manjine Srbije;
3. politicke organizacije (partije, saveze i dr.).
Ucesce u organima vlasti na nivou lokalne
samouprave, regiona i Srbije
Ucesce u organima vlasti na nivou lokalne samouprave,
regiona i Srbije zasniva se na rezultatima izbora i proporcionalnog
imenovanja. Ukoliko neka manjinska nacionalna zajednica kroz
izborni postupak ne bude dabila svog predstavnika, primenjuje
se institucija „pozitivne diskriminacije" kojom se obezbeduje
predstavljanje pripadnika te zajednice u lokalnim, regionalnim
ili sirim organima vlasti i drfave. Ukoliko se pak radi o
imenovanjima, odnosno strukturi zaposlenih u organima uprave
i drzavnim organima, mora se voditi racuna o proporcionalnoj
zastupljenosti.
15
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Na nivou /oka/ne samouprave postoje i posebna prava
gradana pripadnika manjinske zajednice, shodno njihovoj
zastupljenosti u lokalnim i nacionalnim institucijama u prihvatljivoj
meri, srazmema njihovoj brojnosti. Ta prava omogucavaju
osnivanje manjinske samouprave u opstini iii delu opstine. Cetvrtina
ukupnog broja odbomika odgovarajuceg odbomickog tela,
izabranih iz manjinske nacionalne zajednice, moze da proglasi
manjinsku samoupravu. Organi lokalne samouprave su obavezni
da zatraze misljenje od manjinske samouprave prilikom odlucivanja
o pitanjima od znacaja za ostvarivanje i zastitu prava gradana iz
manjinske nacionalne zajednice. Manjinske samouprave se mogu
povezivati u veca, koja se mogu osnivati na nivou vise opstina,
pokrajine iii republike. Manjinske samouprave mogu radi
efikasnosti i pracenja ostvarivanja prava u oblasti kulture,
obrazovanja, nauke, informisanja i izdavacke delatnosti, da
formiraju posebne odbore. Odbori imaju pravo da predstavke i
inicijative pokrecu pred zakonodavnim, izvrsim i upravnim
organima, kao i pred sudovima. Ovi gradani imaju pravo da
osnivaju sabore koji imaju pravo inicijative u vodenju drzavne
politike u zastiti prava pripadnika manjinskih zajednica, te pravo
podnosenja predloga za izrnenu odgovarajucih zakonskih i ustavnih
odredbi.
Nacionalni saveti nacionalnih manjina

Nacionalni saveti predstavljaju specifican oblik
institucionalizovanog ucesca nacionalnih manjina u politickom
zivotu Srbije. Nacionalni saveti su tela koje manjinama pomazu
da sacuvaju svoju posebnost, stecena i aktima garantovana prava.
Savet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti s/uibene upotrebe
jezika, obrazovanja, informisanja najeziku nacionalne manjine
16
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i kulture, ucestvuje u procesu odlucivanja iii odlucuje o pitanjima
iz tih oblastii osniva ustanove iz ovih oblasti. Saveti se formiraju
na principima dobrovoljnosti, izbomosti, proporcionalnosti i
demokraticnosti i svaka nacionalna zajednica odlucuje
samostalno o obrazovanju svog nacionalnog saveta.

Pripadnici nacionalnih manjina formiraju nacionalne
savete radi ostvarivanja prava na samoupravu u oblasti upotrebe
jezika i pisma, obrazovanja, informisanja i kulture. U Zakonu o
zastiti prava i sloboda nacionalnih manjina stoji da „nacionalni
saveti predstavaljaju i zastupaju nacionalne manjine, da odlucuju
ili grade svoje ustanove ... ".

:::::,
*
- -.....

1111

Simbol maoarskog
nacionalnog saveta

Preko nacionalnih saveta manjine
saraduju sa drfavom kao partneri i
savetodavna tela drzavne vlasti.
Njihovi predstavnici ucestvuju u
odlucivanju o pitanjima od znacaja za
posebnost nacionalnih manjina. Savet
se finansira iz bud.zeta i donacija. Vlada
osniva Savet za nacionalne manjine, a
predstavnici nacionalnih saveta
nacionalnih manjina, zajedno sa
clanovima Vlade, su clanovi Saveta.

Savet je pravno lice koje ima svoj statut i bud.zet. U njega
ulazi najmanje 15 a najvise 35 clanova, u zavisnosti od ukupnog
broja pripadnika nacionalne manjine, a biraju se na period od
cetri godine. U Republici Srbiji je formirano 14 nacionalnih
saveta, koji zastupaju interese svojih nacionalnih zajednica.

17
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Lokalna samouprava u nacionalno mefovitim op§tinama
Nacionalno mesovitim opstinama smatraju se
opstine u kojima jedna nacionalna zajednica
6ni vise od 5% od ukupnog broja stanovnika
iii sve zajednice cine vise od l 0% prema
poslednjem popisu stanovnistva u Republici
Srbiji. U nacionalno mesovitim opstinama
osniva se savet za medunacionalne odnose
koji cine predstavnici svih nacionalnih i
etnickih zajednica.
Predstavnike u savetu za medunacionalne
odnose mogu imati zajednice sa vise od l %
ucesca u ukupnom stanovnistvu opstine.
Savet razmatra pitanja ostvarivanja, zastite i
unapredivanja nacionalne ravnopravnosti.
Savet o svojim stavovima i predlozima
obavestava skupstinu opstine koja je duzna
da se o njima izjasni. Skupstina opstine je
takode duzna da predloge svih odluka koje se
ticu prava nacionalnih i etnickih zajednica
prethodno dostavi na razmatranje savetu za
medunacionalne odnose.
Savet za medunacionalne odnose ima pravo
da pred Ustavnim sudom pokrene postupak
za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke iii
drugog opsteg akta skupstine opstine ako
smatra da su njima neposredno povredena
prava nacionalnih i etnickih zajednica
predstavljenih u savetu za medunacionalne
odnose i pravo da pod istim uslovima pred
Upravnim sudom pokrene postupak za ocenu
saglasnosti odluke iii drugog opsteg akta
skupstine opstine sa statutom opstine.

18
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Politicke stranke

Mada manjine imaju svoje predstavnike u najvecim
politickim strankama, vecina pripadnika nacionalnih manjina
podrzava politicke partije koje neposredno zastupaju interese
njihovih etnickih zajednica. Dakle, pripadnici etnickih manjina u
Srbiji se, u velikom broju opredeljuju za stranke koje reprezentuju
njihove etnicke skupine.
Manjinske stranke u Srbiji nastale su pocetkom 90-tih
godina XX veka, kada su se formirale i vecinske stranke, a kao
baza njihovog nastanka posluzile su kulturne institucija
nacionalnih manjina (tada: narodnosti). U pocetku su ove stranke
nastajale kao pokreti. Vremenom su se podelili unutar sebe, da
bi se danas legitimisale kao tipicne politicke partije i za poslednjih
petnaest godina uradile mnogo na promociji svojih interesa.
Poslednjih nekoliko godina u Srbiji je registrovano preko 40
stranaka etnickih zajednica.
Iako su ove stranke gotovo iskljucivo usmerene na svoju
nacionalnu grupu (retke su one sa sirim pretenzijama), a njihova
sedista nisu u glavnom gradu, ipak su se nametnule kao
ravnopravni ucesnici u politickoj utakmici i partneri u politickoj
vlasti, sa kojima vecinske stranke rado pregovaraju. Kaze se: s
kim se manjinske stranke dogovaraju pre izbora - taj nece lose
proci na izborima. As kim se dogovore posle izbora, taj ce biti
na vlasti.
Centralne vlasti i manjinske stranke su neophodne jedne
drugima. Manjine su potrebne vlastima da bi obezbedile
demokratski legitimitet, a glasovi poslanika etnickih manjina u
19
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parlamentu potrebni vecinskim strankama. Ipak, politickim
partijama etnickih zajednica moze se zameriti sledece: zatvorenost
unutar vlastite stranke; odsustvo saradnje da drugim etnickim
grupama i sa etnickom vecinom - Srbima; nema povezivanja i
saradnje na platformi siroj od usko nacionalne.
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Tipovi politickih stranaka etnickih manjina

Lista tipova politickih stranaka etnickih zajednica je
veoma sarolika. Ipak, preovladavaju nacionalne i konzervativne
stranke, dok su stranke koje zagovaraju gradanski koncept u
znatnoj manjini i tesko pridobijaju glasace. U programima nekih
partija stoji, na primer, da su istovremeno „partije centra,
gradanske i nacionalne" (kako se deklarise Pokret za demokratski
progres, partija Albanaca, jug Srbije). Kao i kod vecinskih
stranaka, partije nacionalnih manjina karakterise veliki uticaj
lidera, kao i njegova povezanosti sa organima centralne vlasti.
Parlamentarne stranke

Na poslednjim parlamentarnim izborima (2006) u
parlament (Skupstinu) Srbije uslo je sedam politickih stranaka
20
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nacionalnih manjina. To je znacajna promena u sastavu srpske
skupstine, buduci da u proslom sazivu nije bila zastupljena
nijedna manjinska lista. Tada su predstavnici nacionalnih manjina
bili izabrani na listama vecinskih stranaka (posebno Demokratske
stranke, DS). U najvisem zakonodavnom telu sada mesta imaju
poslanici najvece madarske stranke, poslanici dveju bosnjackih
stranaka, poslanici dveju romskih stranaka, predstavnici Albanaca
sa juga Srbije, Hrvata i Slovaka iz Vojvodine, ai sam predsednik
Skupstine Srbije je pripadnik manjinske zajednice (hrvatske).

Simbo/i manjinskih stranaka

Izbornicenzus
U proceni „najbolje visine izbornog cenzusa"
medunarodna praksaje razlicita, alije najcesce imedu 3% i 5%
(ekstremno visok u Turskoj - 10% i niski izbomi cenzus u Izraelu
-1,5%).
Predstavnici manjina u Srbiji dobili su svoj „direktan"
prolaz u parlament nakon promena izbomog zakona, jer je u
izborima primenjeno pravilo prirodnog praga za ulazak
manjinskih stranaka u parlament. Sta vise, politicki izbori u
pokrajini Vojvodini, uvazavajuci upravo prava nacionalnih
21
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manjina, sprovedeni suprema kombinovanom izbomom sistemu.
Tako je jedna polovina poslanika izabrana po proporcionalnom,
a druga po vecinskom izbomom modelu, s tim da iz svake od 45
opstina mora biti izabran makar jedan poslanik.
Prema Zakonu o izboru narodih poslanika u Narodnu
skupstinu Republike Srbije (clan 81 ), u raspodeli mandata
ucestvuju samo izbome liste koje su dobile najmanje 5% glasova
od ukupnog broja glasova biraca koji su glasali u jedinstvenoj
izbomoj jedinici. Za politicke stranke nacionalnih manjina i
koalicije politickih stranaka nacionalnih manjina, vazi drugo
pravilo: one ucestvuju u raspodeli mandatai kada su dobile manje
od 5% glasova od ukupnog broja biraca koji su glasali. Naime,
vazeci izbomi sistemu Srbiji predvida da manjinske stranke, koje
na izborima osvoje najmanje 0,4% glasova, mogu imati svog
predstavnika u Skupstini Srbije. Time se korektano obezbeduje
pozitivna diskriminacija i manjinskoj stranei daje mogucnost da
vec s 12.000 do 14.000 glasova dobije svog reprezenta u
parlamentu. Razlog za ovakvo zakonsko resenje je u tome sto
samo jedna etnicka manjina prelazi 2% (Madari, kojih ima
3,91%), a buduci da na izbore izlazi oko 50%--60% glasaca,
efektivni cenzus bi zapravo bio duplo nizi (1 %).
Neki primeri

U zemljama sa proporcionalnim izbornim
sistemom, izborni prag je, po pravilu, visi
nego u Srbiji, iii je jednak, osim u Sloveniji,
Svedskoj, Bugarskoj, Madarskoj (4%) i
Spaniji (3%).
U Nemackoj i Poljskoj cenzus se na stranke
nacionalnih manjina uopste ne primenjuje.
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Otuda su partije nemacke manjine zastupljene
u Poljskom Sejmu, dok su Danci zastupljeni
u Landtagu zemlje Slezvig-Holstajn. U
centralnoj i istocnoj Evropi je, medutim, 'cesci
mehanizam garantovanih mesta za manjine.
Slovenacki parlament ima po jedno
rezervisano mesto za madarsku i italijansku
manjinu, aline i za srpsku iii bosnjacku, koje
po brojnosti to zaslufoju. Rumunija ima
rezervisana mesta za predstavnike manjina
koje nisu prosie cenzus, sto rezultira sa oko
l Omandata za manj ine. U Bosni i Hercegovini
oba entiteta imaju rezervisana mesta za
manjine. Prema izbomom zakonu Hrvatske, 3
mandata rezervisana su za srpsku nacionalnu
manjinu, sto je manje od procentualnog ucesce
Srba u stanovistu Hrvatske.

Nacin na koji drzava institucionalno tretira etnicke
manjine danas se racuna kao uslov za pridruzivanje Evropskoj
uniji. U tom smislu predlafu se i sledeca resenja pomocu kojih
se moze obezbediti sigurnija zastupljenost manjina u parlamentu:
a) odredivanje izbomih jedinica na takav nacin da ce
manjine u njima sigurno uspeti da preskoce cenzus i udu
u parlament;
b) ukidanje cenzusa za partije manjina (prilikom cega Srbija
moze ali i ne mora da ostane jedna izboma jedinica);
c) zagarantovana mesta za predstavnike manj ina.
Etnickim manjinama treba omoguciti da se ukljuce u rad
parlamenta, a da se ne poremiti njegovo funkcionisanje i da manjine
nemaju posebne privilegije nad vecinom. Predlozi koji stifu iz
evropskih tela podrzavaju sistem izbomih jedinica koji ukljucuju
manjinske partije u kombinaciji sa sistemom zagarantovanih mesta
23
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za manjine. Ima pak i misljenja da treba uspostaviti sistemjednakog
cenzusa za sve, pa dau parlament ulazi samo onaj koji „preskoci"
potreban prag.
Obradovic, V. z. (2002), Manjine na Balkanu, Beograd: Cigoja stampa,
str. 22.
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PARTICIPAREA POLITICĂ A MINORITĂ TILOR
ETNICE 1N SERBIA
A

'

Rezumat
Participarea politică presupune diferite forme de participare
benevolă si activă în viata politică. Reprezentantii minoritătilor
'
'
'
'
na~onale trebuie
să participe cu şanse egale la viaţa politică deoarece
drepturile minoritătilor nu sunt numai individuale si colective, ci si
'
'
'
politice.
Trebuie avut în vedere că minoritătile nationale apar în
'
'
politică cu o subiectivitate politică dublă:
a. ca si cetăteni obisnuiti,
'
'
,
'
b. ca si cetăteni cu atribute etnice speciale ceea ce face
'
din' problema
participaţiei politice una deosebit de
complexă si sensibilă
'

24
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Serbia este un stat al sârbilor si al celorlalti cetăteni care
,
'
'
locuiesc în acest stat, iar comunitătile etnice sunt parte integrantă
din sistemul politic decizionar. Din' acest motiv problema etniilor
este prevăzută în nivelul de element constitutiv al statului.
În Serbia peste 17 % din populatie s-a declarat ca
apartinând unei minorităti. Dintre acestia 2, 3' % nu s-au declarat
'
'
clar 'cu privire la minoritatea
etnică de care apartin. ( conform
datelor recensământului populatiei din anul 2002).'
Prevederi legale'cu privire la drepturile
minorităţilor naţionale

Constitutia Republicii Serbia (2006), ca si Legea
'
,

protejării

drepturilor

şi libertăţilor minorităţilor naţionale

aplicarea drepturilor garantate ale
P recizează directia
' si
,
comunităţilor etnice. Prevederile referitoare la drepturile omului
si ale minoritătilor sunt interpretate în folosul îmbunătătirii
,
'
'
valorilor societătii democratice, în conformitate cu standardele
'
intemationale privitoare
la drepturile omului si ale minoritătilor
'
,
'
si ale institutiilor intemationale ce supraveghează implementarea
,
'
'
acestora.
Participare în organismele de conducere la nivel
local, regional ~i al Serbiei
Participarea în organismele de conducere la nivel local,
regional si al Serbiei a reprezentantilor minoritătilor etnice se face
în functie de rezultatele obtinute la alegeri. In cazul neândeplinirii
'
'
cenzusului
minim se aplică
regula discriminării pozitive,
asigurându-se prezenţa câte unui reprezentant al acestora.
Consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale
Consiliile nationale ale minoritătilor nationale sunt
' minoritătile nationale
'
'
organismele care ajută
să-si păstreze
'
'
,
specificitatea şi drepturile dobândite şi garantate de lege.
,

'

A
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'

Partidele politice
Cu toate că majoritatea minoritătilor nationale au
' acestora
reprezentanti în partidele politice importante,' membrii
'
sunt reprezentati
de formatiuni politice ce reprezintă exclusiv
'
drepturile unei minorităţi. '

THE POLITICAL PARTICIPATION OF ETHNIC MINORITIES FROM SERBIA
Summary
In Serbia more than 17% from population belong to national minorities. The law allows the minorities in Serbia to take part in the
local and national administration. Also, 7 minority parties outran
the electoral liinit and they became part of Serbian parliament.
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TRANSREGIONAL MIGRATION OF ROMANIANS
Agnes Nemenyi

Migrational potential
The literature mentions three main groups of causes which have
a contribution to the phenomenon of migration.
1.Socio-demographic fac tors, which are general(they are present
everywhere);
2.Factors ofsocial and networking capital which play a role in
the regulation and maintenance of the migration;
3. Subjective factors: like subjective satisfaction, values and other
psychical factors, which have a significant impact on migration.
The socio-demographic factors of migration
Gender Men are characterized by a higher migration potential
than women and it can be explained by the traditional gender
role ofmen which is based on social norms which approve more
of the migration. The wanderlust or the courting of danger are
rather part of the social self-image of men than that of the women.
Men are responsible mainly for the supplying for the family and
this determines them more to migrate in order to successfully
fulfill this responsibility by getting a plus of income.
Age Ali the analysis have shown that the younger people are
more inclined to migration. This can be explained by the fact of
the higher levei of in-satisfaction for the younger individuals related to the expectations they have, the urge for wanderlust and
outbreak, and can also be caused by the expectations of the
family(the younger generation should have a better life).
27
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Qualification
The migration is a consciously generated crisis situation, of which
the potential migrant expects the payback of the high-risk investment. If this works like this, then the potential migrants will
be the individuals with a higher human potential. Those who
have a higher level of education have higher chances to convert
their human capital on the international market. But you cannot
be certain that the higher educational level is demanded on the
international labor-market. The higher educational level does not
irnply for sure the rnigration- potential.
Poverty
This factor can be a propelling force of migration, but in the
sarne time it can be an impediment as it obstructs migration as
this needs an investment (gathering of inforrnation, exploratory
voyages, network-building, learning offoreign-language). The
higher level of poverty (the lack offoodstuff) increases migration potential.
Economica! activity
The position one has on the labor-market influences its mi"gration
potential. The pending position inside the household can raise the
haunt for migration because it can be a solution for the windingup ofthis position. The students, unemployed and those who are
on child-care can be considered as being persons with a higher
intention to migrate than active people and they are mostly younger
people or women. The extent and the mobility of the invested
capital influences the conforrnation of the migrational potential. 1n
the case of the unemployed the migration potential increases because they cannot wait for an imrnediate solution for their situation inside their household. In the case of enterprisers and farmers
the migration potential is low because they cannot convert their
capital along the process of migration. The self-sufficient and mi28
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cro-level agriculture decreases migration potential, because this
implies a smaller size of settlement and thus a stronger commitment to their home than in the case ofthe urban sphere.
Settlement
The size ofthe settlement does not influence very strongly migration, still we expect a higher potential for those from the urban area because they have stronger connections with the international labor-market and are part of the network of glo~al cities, of their communication and cultural system.

Social and human capital
Social capital
The literature considers the existence of externat networks an
increasing factor of the migration potential. The migrational milieu functions as a reference-group and stimulates or even enforces migration.
Human capital
The migrational propensity shows the strength of attachment of
the individual to its home-country. The weaker this attachment
is, the greater the propensity is. The previous experience on the
international labor-market increases the self-confidence, develops the language-skills and the started process rolls on with a
great inertial power.
Psychical capital
In order tobe able to endure the hardships of the migration one
needs health, self-confidence and optimism. These are forms of
psychical capital which increase the effect ofthe factors which
facilitate migration. The fact that the individual has a high confidence on his/her future and tends to transgress legal impediments
if necessary, and is very self-reliant., does not get scared.of the
outside world.
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Discontentment is the migration's driving force. People who are
discontent with the general(political, security) situation as well
as with the personal position (life-career, way of life) are more
disposed to migration.

The socio-genesis of migration potential
* The most important factor ofthe migration is the psychical attachment to the home-land, the looser this attachment is the higher is the probability of a higher migration
disposal.
* Unemployment enhances the chances of intemational
migration
* Younger people are more disposed to design migration
* Optimism increases the chances of the short-term emigration
* Higher educational levei and manhood increase the
chances for a long-term emigration
* The low satisfaction with life-conditions also increases
the chances for a long-term emigration.
* Pesimism, being a child and the satisfaction towards the
politica! situation decreases the chances of designing
emigration projects.
In Transylvania the socio-economica! background ofthe shortterm work-migration is the most complex: the drift for entering
employment of the younger, unemployed males is much higher,
this goes together with the bad financial status, the higher rank
of the dependents and the low-level human capital of the family.

Social networks, experience (practicai capital) and migration potential
In the explanation of the migration from Romania to Hungary
one ofthe most important dimensions is the networking. There
30
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are questions related to the fact that do they have in Hungary
friends and relatives? Has anyone from the family worked in
Hungary before? Cousinhood and companionship have a significant share in the personal contacts when one designs a migration project. In Transylvania 80-83% of the questioned have
related that they had such contacts. In relation to contacts from
other countries, where this type of capital has only 52% this can
be considered as being a very high proportion.
The effects ofthe majority-minority relation on migration
Minority status has an influence on migrational potential. The
worse the respondents' appreciation towards the country's actual position and its future is the higher the disposal for entering
employment in Hungary.
Ina sample made upon Hungarians abroad Hungary those from
Tranyslvania have reported ethnical discrimination in a percentage of30%, in Slovakia this percentage was of27%, in Ukraine
andin Vojvodina (32%).
General Romanian cyclorama on migration
How many are they?
2,5 million households give out migrants abroad. The larger
households which have more than 3 members gave out the most
migrants abroad. The percentage of the employee is around 10%.
They are characterized by:
* Are rather young than old;
* Are rather male than female;
* Among males between 18-59 years those from
rural areas are in majority;
* Among females between 18-29 years rural ones
are the most mobile, but in the case of women
31
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between 30-59 years the ones from the urban are
also well represented.
When did they le ave?
There are three main periods:
1. 1990-1995 the migration ratio is under 5%o, this is
the exploratory stage.
2. 1996-2001 : the emigration rate has increased to 6-7
%o. ( the Schengen disposition was applied from 2002
for Romania )
3. 2002-2007- migration has become a mass phenomenon: 10-28 %o. Originally men represented 88% of
the migrants but later this gender percentage distribution became more balanced (men 55%-women
45%).
The destination-countries for migration
*
The destination-countries from the first period were: Israel, Turkey, Italy, Germany, Hungary (the last two just secondary distributions-by
then emigration in these countries has reached
7%.
*
In the second phase the number of countries
has expanded with Canada and Spain
*
In the third phase the two destination-countries are Spain and Italy.
* There are regional differences in choosing the purpose-country: in Moldova they head mostly to
ltaly and Israel, from Dobrogea to Germany and
from Transylvania to Hungary.
The traits ofthe migrants
* The migrating population gets more diversified:
the proportion of women gets tripled, the share
of those who are unmarried quadruplicates
32
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*

The number of those who have a secondaryschool education is eightfold
* At first the ones from the urban area were in
majority, but afterwards those from the rural have
overcome in proportion
* How do you get abroad?
* At first the mediator agencies had a higher role,
but gradually this role was taken over by
cousinship and companionship.
Regional specificities in the changes of the offshore
entering employment
The destination-country of the Transylvanians has changed from
Hungary to Italy.
Table nr. 1: Temporary emigration for work by destinations and periods(%)
Destination country

PERIOD OF EMIGRAIION
1990-95

1996-2001

2002-2006

Ita/y

8

22

50

40

Spain

2

9

24

18

Germa,ry

7

6

5

5

Hungary

8

9

4

5

Israel

18

17

o

6

Turkey

10

7

1

3

Greece

2

4

2

2

Canada

o

7

1

2

Belgium

5

1

1

&ssian Federaion

5

o

o
o
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1

Other

21

10

9

11

No answer

15

8

3

5

%

100

100

100

100

Nr.

61

107

360

528

Total left

33

81

203

317

Leaves per migrant

1.84

1.32

1.77

1.66

Total leaves

Source: D. Sandu(coord.): Locuirea temporară şi străinatatea.
Migraţia economică a românilor :1990-2006, Fundaţia pentru o
Societate Deschisă, Bucureşti, 2006, p. 28.
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Table nr. 2: Maio destination-countries of temporary migrants by their historical regions
(1990-2001)

Destination Moldova

Muntenia

Oltenia

Dobrogea

Transilvania

41

43

75

50
24
5

(Ountry

l.,,l

VI

Banat Bucunsti Total

Maramuns

lta!J

76

21

62

75

42

Spain

14

54

21

o

17

29

4

Germa'!)

1

8

13

3

3

29

Hungary

o
o

6

o

1

o

18

13

2

France

1

1

3

o
o
o

17

Gnece

o
o

o
o

o
o
o

3

3

o

o

2

Other

6

14

6

13

13

12

7

13

10

NR

2

3

6

o

4

6

o

o

3

100

100

100

100

100

100

100

3

100

100

Locuirea temporară şi străinătatea.
pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, 2006,

Source: D. Sandu(coord.):
Fundaţia

Crisana-

Migraţia economică

p.29.
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4

a românilor: 1990-2006,

Table nr. 3: Maio destinations oftemporary emigration by historical regions 2001-2006
Destination

Moldova

Muntenia

Oltenia

Dobrogea

Transilvania

Crisan.a-Maramures

Banat

Bucuresti

Total

country

t.,.)

°'

ltaly

76

21

62

75

42

41

43

75

50

Spain

14

54

21

o

17

29

4

24

Gemwny

1

8

Hungary

o
o

o
o

Greece

o
o

o
o
o

3

France

1

1

Other

6

NR

13

3

3

29

17

6

o

l

o

18

13

2

3

o
o
o

3

3

o

o

2

14

6

13

13

12

7

13

JO

2

3

6

o

4

6

o

o

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Source: D. Sandu(coord.):

pentru o Societate

Locuirea temporară şi străinătatea.

Migraţia economică a

Deschisă, Bucureşti, 2006, p.30.
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5
4

românilor: 1990-2006,

Fundaţia

Table nr. 4 The proportion of persons who have worked abroad by age, residence and gender

Age-group

Tjpe of residence

Men

Women

TOTAi

18-29years

&ral

19.0

15.7

17.4

Urban

13.7

11.2

12.5

&ral

17.5 4.3

11.1

Urban

11.4

9.6

10.5

&ral

0.4

0.7

0.6

Urban

0.5

0.5

0.5

11.8

7.1

9.4

30-59 years
l,J

-.I

60+ years

Total

Source: D. Sandu(coord.): Locuirea temporară şi străinătatea.
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, 2006, p.30.
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a românilor: 1990-2006,

Table nr. S:"How did you obtain work abroad, by .... ?"(%)
Country

contracts
through

private
the

office of labour

jirms

or

intennedaites /rom

Cousinships

Friends

asked directly the

abroad

abroad

employer

32

23

other

NR

21

II

3

Total

Romania

force
Spain

l.,.)

6

4

%

N

/00

95

ltaly

o

II

29

31

/3

8

8

100

2/3

Hungary

3

3

27

40

/3

/3

o

/00

30

Turkey

o

6

/3

38

/9

/3

/3

/00

/6

Germany

6

29

9

18

/8

/8

3

100

34

Israel

/9

66

3

o

o

3

9

/00

32

Canada

o

JO

50

o

/00

JO

42

o
o

40

Greece

o
o

8

25

8

17

/00

12

Other

12

14

/4

14

/2

27

8

100

66

NR

4

4

o

44

19

4

26

/00

27

Total

4

/4

21

26

/4

/2

8

/00

535

00

countries

(%)

Source: D. Sandu(coord.): Locuirea temporară şi străinătatea.
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Bucureşti, 2006, p.34.
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a românilor: 1990-2006,

Table nr. 6: The legal status of the employment of the migrants abroad, by country(%)
Co11ntry

Ilegal ugal I/legal and ugal No answer Total

T11rkry

75

25

o

o

100 16

lta!J

60

22

10

9

100 213

Spain

45

28

15

12

100 95

Gem,a'!Y

38

50

o

12

100 34

H11ngary

30

40

17

13

100 30

Greece

25

75

6

94

Canada

100

USA

o
o

100

o
o
o
o

100 12

Israel

o
o
o
o

Other co11ntry

37

47

4

12

100 57

No answer

37

56

o

7

100 27

Total co11ntries 45

39

8

9

100 535

100 32
100 10
100 9

Source: D. Sandu(coord.): locuirea temporară şi străinătatea. Migraţia
economică a românilor: 1990-2006, Fundaţia pentru o Societate
Deschisă, Bucureşti, 2006, p.36.

Consequences of the migration:
* Financial;
* Building or modernizing the housing;
* Equipping the household;
* Automobile(30%);
* In the rural purchasing ofland and property and
agricultural equipment;
* In the urban investment in ventures;
* Change of mentality (more criticai view, impiication in politics and a constructive view).
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Table nr. 7: The Calvinist Deaconess School from Cluj/Kolozsvar
Nr.

.i:,.

o

Yearof

Nr. of

Health

licence

graduates

Care

Chrm:h

Postgraduale

Inlernational

Other

Not

No

(U niversity)

labour

fields

employed

informa/ion

1

1995

56

52

2

2(+2)

5

-

-

4

2

1996

17

16

1

2(+2)

5

-

-

1

J

1997

22

18

1

-

7

-

-

4

4

1998

12

12

1

1

4

-

-

-

5

1999

28

24

2

5

8

-

-

4

6

2000

20

19

1

2

7

-

-

1

7

2001

49

45

1

6

21

2

-

2

8

2002

24

19

2

1

6

1

-

4

9

2003

37

31

J

4

10

-

-

6

10

2004

24

22

-

-

8

1

-

1

11

2005

13

11

2

-

-

1

-

1

12

2006

23

17

1

4

1

1

J

2

325

286*

17

27

81**

6

J

JO

TOTAL

•88% of the whole number of the graduates
0
, 28.32% have gone abroad, 5% of the graduates gat employed in Western European countries(other than Hungary);95% in Hungary.
https://biblioteca-digitala.ro

Due to the Romanian statistics (National Institute ofStatistics)
between 1977-92 63.427 Hungarians from Romania have emigrated to Hungary, in the same time the Hungarian statistics (Central Statistics Office from Hungary) speak about 111.976 Hungarians from Romania who have emigrated to Hungary.
At 1st of January 2007 Romania has become member of the
EU, this has created a new situation because it has produced free
employment possibilities in many countries, but this leads to a
further increase in the number ofthe potential employment migrants. Statistics cannot give a real picture of the dynamical movements, this can be done exclusively using the methods of surveying and regional researches.

References:
* Menni vagy Maradni?. Kedvezmenytorveny es migraci6s
varakozasok, Ed. E.Sik, MTA Kisebbsegkutat6 lntezetNemzetkozi Migrăci6s es Menekilltiigyi Kutat6kozpont;
* D. Sandu(coord.): Locuirea temporara si strainatatea.
Migratia economica a românilor : 1990-2006,Fundatia
pentru o Societatea Dschisa, Bucuresti, 2006.
* Kisebbsegi let es ervenyesiUes. A magyar lakossag
munkaero-piaci kihivasai a Karpat-medenceben
(2oo3)ed I. Fabri, Lucius Kiad6, Budapest.
* Vandorlas es nepessegfogyas ( 2oo5 ), edited by T6th
Pal Peter, Lucius Kiad6, Budapest.
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MIGRA TIA TRANSREGIONALĂ A ROMÂNILOR
'
Rezumat
Studiul încearcă o sintetizare a diferitelor fluxuri de migratie
'
intematională, :facând analiza secundară a unor cercetări, având la
'
îndemână câteva notiuni de bază, astfel : potential migational, capital
'
'
uman si social. Se remarcă
câteva însusiri generale
ale' migrantilor
'
' de conditiile locale, etc.)
'
(tineri, someri,
cu satisfactii mai scăzute fată
' Se face o periodizare
'
'
'
a migraţiei în trei etape , precum ~i
a tărilor celor mai frecvent vizitate în fiecare perioadă. Sunt tratate
'
probleme
ca obtinerea locului de muncă, statusul migrantilor
'
'
recum
si
consecintele
migratiei.
P

'

'

'
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DESCRIEREA RAIULUI, ÎN VOLUMUL 32 DIN
CODEX V ATICANUS ARMENUS

Nagy Marta, Debrecen(Hu)
Volumul 32 din Codex Vaticanus Armenus, păstrat în
Biblioteca Apostolică din Vatican, provine potrivit ştampilei
parohiale prezentă pe mai multe file din parohia catolică armeană
Erzsebetvaros 1 •
Lucrarea contine 17 ilustratii color, reprezentând scene
'
' analizată de noi - datorate
biblice. Ilustratiile- printre
care si cea
' 2 , sunt, asemenea
'
mai multor pictori
altor miniaturi armene ale
vremii, de o valoare artistică modestă, provincială.
Pe pagina I este ilustrat Raiul, locul lui Dumnezeu, al
îngerilor, al celor mântuiti 3 • Constructia scenei aminteste de
' iar detaliile surprind
'
iconografia Ultimei Judecăti,' din Evul Mediu,
mai multe curente iconografice. In compozitia orizontală
'
distingem două paliere: partea inferioară, dominată
de trei
elemente de nori albăstrui, respectiv cea superioară, formată din
motive concentrice.
În partea centrală a jumătăţii superioare, urmând tiparul
vremii în reprezentarea temei Majestas Domini, regăsim ilustrarea
antropomorfă a Sfintei Treimi: trei bărbati cu barbă.
Incultura regiunii, reprezentările alegorice ale celor trei
bărbati divini nu sunt inedite: le găsim si la Almakerek4,
'
'
Szăszhermany 5 (ilustraţia 2), la i9oane din Szekelyzsombor,
7
Szenterzsebet6, Csikszentdomokos (ilustratia 3), si chiar la Locse
'
'
(ilustratia 4).
'

A

A

'

'
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Redarea antropomorfă a Sfintei Treimi probează
materializarea celei mai dificil de interpretat dar si celei mai
importante dogme a crestinătătii 8 , pe de o part~ din cauza
'
,
caracterului unitar al celor trei entităti,
, pe de altă parte datorită
dificultătii de zugrăvire a „trinitatii unice", adică a trinitătii si a
'
' sub
'
unicitătii.' Izvoarele enumerate înfătisează
cele trei entităti
'
''
'
formă umană, dar de exemplu icoana din Csikszentdomokos
,
P rezintă simultan unicitatea celor trei entităti, (redate cu aceleasi
caractere, îmbărăcăminte identică si
, o manta comună) dar face
referire sila
diversitatea lor, redându-i cu coroane diferite9 •
,
Compozitia manuscrisului studiat exprimă si ea caracterul
,
'
unitar al celor trei personaje divine (fiecare este înfăţi~ată în chip
uman) si insistă asupra elementelor lor comune: aceeasi vârstă,
,
'
aceeasi vestimentatie, aceeasi pozitie, acelasi nimb, acelasi gest
'
'
'
'
,
'
de sustinere
a sceptrului.
' Dar compozitia face referire si la diversitatea lor, prin
'
,
pieptănătura distinctă a fiecăruia, respectiv prin faptul că
personajele de pe cele două flancuri sunt întoarse usor spre figura
'
centrală, ceea ce scoate în evidentă
, elementul central, adică Tatăl.
Dar există deosebiri si între cele două personaje din stânga
'
si
din
dreapta
Tatălui, prin forma părului. Din Scriptură (,,Spune
,
Domnul Dumnezeul meu: Asează-te la dreapta mea") putem
'
deduce că dintre cele două personaje
Fiul ocupă locul din dreapta
Tatălui, iar la picioarele lor se învolburează nori.
Capetele celor trei nu au tiare diferite. Personajele sunt
împresurate de o aură comună, luminoasă, de raze, simbolizând
grandoarea divină; dar forma circulară este si un semn al sferei
ceresti. În jurul sferei, pe două rânduri, sunt s~rafimii care păzesc
tron~l Domnului. Redarea serafimilor urmează exact descrierea
profetului Isaia( ,,Fiecare avea câte sase aripi. Cu două îsi
acopereau picioarele, cu două pluteau").
'
Enumerarea de mai sus demonstrează că înfătăsiarea
' ,
antropomorfă a Sfintei Treimi nu era necunoscută în zonă.
44
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Almakerek de exemplu se situează la numai 20 km de
Erzsebetvâros. Asadar
pictorul care a realizat fila pe care o analizăm
,
putea vedea usor în mediul său, mai apropiat sau mai îndepărtat,
'
reprezentări ale Sfintei Treimi, care să îl fi inspirat. Era cunoscută
descrierea Sfintei Treimi si din biserica din Erzsebetvâros. Potrivit
'
izvoarelor vremii, icoana centrală
a bisericii vechi, purtând hramul
Sfintei Treimi, înfătisa chiarTrinitatea. 10
Aura care ''
împresoară Sfânta Treime este deschisă în
inferioară,
ca
o referire foarte precisă la faptul că si mântuitii
artea
P
' rânduri,
'
sunt parte integrantă a sferei celeste. Ei sunt ~ezaţi pe trei
pe nori stilizati, învolburati. Pe rândul de sus, de o parte si de
'
'
'
cealaltă a razelor, zugrăviti ca în scenaJudecătii din Urmă, sunt
Maria, îngenuncheată, cu nimb circular deasupra capului, iar visa-vis Sfântul Ioan Botezătorul în vesminte de păr de cămilă. În
spatele Mariei,stau apostolii, condu~i' de Petru, care ţine în mâine
atributul puterii sale: cheia imensă a Raiului. Celălalt apostol de
referintă, Pavel, este plasat în spatele Sfântului Ioan Botezătorul,
' în mână.
cu o carte
Pornind din această sferă, câmpia lungă, în plan vertical,
care împresoară aura, ajunge sila celălalt palier.
'
Fasciculul de raze începe
din vârful inferior al triunghiului
răsturnat ( compozitie Ochiul Domnului), plasat în fata Tatălui.
'
'
Asadar pictorul doreste
să scoată în evidentă, prin trei elemente
'
'
'
distincte (triunghiul, fasciculul de raze si rama), simbolurile
'
determinante ale acestui tablou. Aceste simboluri
se concentrează
asupra papei, plasat cu spatele, si care poartă cu el simbolul pa'
pal-tiara.
Corespondenta cu alte tablouri similare este asadar rară
echivoc. Pe icoana din' a doua jumătate a secolului XV 'a bisericii
din Szaszhermâny, care prezintă Încoronarea Mariei, Tatăl poartă
tiara 11 , si are tiara si Domnul înfătisat pe icoana bisericii din
'
'
''
'

J
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Csikszentdomokos, datând din perioada anilor 1500. 12 Simbolul
are mai multe întelesuri: ,,coroana" papală, care este de fapt o pălărie
' conică, este împodobită din anul 1300 de trei
înăltată în formă
'
coroane, si
, reprezintă nu numai un simbol papal ci si
, un simbol al
13
Sfintei Treimi • Pe de altă parte, papa care purta tiara nu se
considera numai un urmas, al Sf"antului Petru ci si
, al împăratilor
'
romani, asadar
tiara reprezintă un simbol al puterii, la fel ca
,
nimbul 14 , care în ilustratia pe care o analizăm împresoară Trinitatea.
In stânga papei o figură foarte stilizată - cu spatele la
privitor, întors către Sfânta Treime - este ilustrată cu crucea, iar
în dreapta papei o altă figură, tot cu spatele, prezintă pe un evantai
imaginea Duhului Sfânt - porumbel. În imediata lor apropiere
două înalte fete bisericesti, purtând atribute purpurii de cardinal,
'
,
în dreapta un rege cu manta de hermelină ~i călugări cu tunsoarea
lor specifică. Asadar pe acest plan sunt înfătisate personaje de pe
'
',
diferite scări sociale, laice si
, bisericesti,
' dar si
, persoane apropiate
de Domnul în viata lor lumească: călugării, dintre care accentul
'
cade pe cei mai credinciosi
, dintre ei, care au făcut si
, legăminte
speciale pe viată.
Această' manieră compozitională este o alegorie, despre
'
îmbinarea bisericii lwnesti
, cu cea cerească si
, legătura strânsă dintre
ele; pe de altă parte simbolizează faptul că mântuiţii ajung în Ceruri
călăuziti de papă. Acesta este planul bărbatilor mântuiti, în vreme
' inferior redă cu precădere imaginea
' femeilor' mântuite.
ce planul
În centrul acestui rând-accentuată de rama îngustă, verticală
- apare o figură feminină, încoronată, cu spatele la privitor, întoarsă
spre Trinitate, în pozitie de rugăciune, cu palmele unite. Lângă ea
'
alte două femei încoronate
cu simbolul celor mântuiti, cu ramură de
'
palmier în mână, în timp ce în stânga imaginii o femeie
cu părul
despletit conduce, cu o ramură de palmier ridicată deasupra capului
grupul bărbaţilor mântui~. În dreapta imaginii sunt redate maici (cu
nimb sferic), în fruntea grupului bărbatilor mântuiti.
A

'
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'

Raiul. In Codieces Vaticani Armeni
32., 1693. Biblioteca
Vaticanului

Apostolică

Încoronarea Mariei. Pictură pe perete, a doua jumătate
a sec. XV. Capela Szăszhermăny

47
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a

Încoronarea Mariei. Icoană, din jurul
anului 1500. Muzeul Secuiesc din
Miercurea Ciuc

Sfânta Treime pe tron. Pictură pe
perete, aprox. 1390, Locse, biserica
minoritilor
'
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Dar pe cine poate reprezenta figura feminină centrală, în
pozitie de rugăciune? Asa cum subliniam ceva mai devreme,
' 32 al Codex Vaticanus
'
volumul
Armenus, păstrat în Biblioteca
Apostolică din Vatican, provine din parohia catolică armeană
din Erzsebetvaros.
Armenii din Erzsebetvâros o venerau pe Sîanta Elisabeta.
De altfel orasul a fost rebotezat (din Ebesfalva) tocmai din acest
'
motiv 15 • Biserica
nouă din Erzsebetvâros, construită în anul 1783,
a fost sfintită cu hramul Sfintei Elisabeta. 16 De aceea credem că
'
figura feminină
centrală a tabloului este Sfânta Elisabeta. Nu poartă
nimb, dar are în schimb o coroană, simbol al puterii lumesti,
, ceea
ce nu surprinde pe nimeni, având în vedere că era printesă. Coroana
nu este însă numai un simbol al puterii lumeşti, ci poate'fi interpretată
si ca un simbol al măretiei sfintilor17 • De altfel, era un atribut gen,
'
'
erai acceptat al Sfintei Elisabeta. 18 Putem concluziona, prin urmare,
că manuscrisul nu era doar întâmplător în posesia parohiei armene
din oras, ci a fost realizat la comanda acestuia.
'în compoziţie identificăm elemente iconografice diverse:
I. Creştine de Răsărit:
- Structura compoziţiei a fost realizată după modelul
bizantin al Judecăţii de Apoi
- Redarea alegorică a Sfintei Treimi care- asa
, cum arăta
Csemegi J6zsef- este mai degrabă specifică Bisericii de Răsărit 19 ,
fiindcă în cei trei drumeţi, care îi apar lui Avram, putem identifica
elementele Trinităţii, aşa cum sunt ele răspândite în special în
cultura bizantină20 , şi - putem adăuga - acest tip de ilustrare
putea fi un model al ilustrării antropomorfe a Sfintei Treimi.
- Motive: veşmântul Mariei, haina de păr de cămilă a
Sfântului Ioan Botezătorul, poziţia de rugăciune a Sfintei
Elisabeta. 21
2. Crestine de Apus: elemente, ca si compozitia Ochiul
'
'
Domnului, tiara, crucea triplă, apariţia Sfintei Elisabeta, prezentarea
cardinalilor, nimbul sferic (o moştenire renascentistă22 ), ilustrarea papei.

.
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3. Populare:
- Redarea antropomorfă a Sfintei Treimi, care contribuia
la vizualizarea mai facilă de către populaţie a dogmei Trinităţii
- Cheia imensă din mâna apostotulul Petru si ramura de
'
palmier ridicată în aer de femeia mântuită din partea stângă
a rândului
de jos.
-Aerul profund didacticist al întregii pagini. De exemplu
forma circulară deschisă care simbolizează bolta cerească,
corespondenta exactă dintre papă si Sfânta Treime.
'
'

În tablou se îmbină elemente artistice cu elemente
populare, oferind o imagine echilibrată, plăcută şi unitară.
Din pagina prezentată din Volumul 32 al Codex Vaticanus
Armenus 32 putem trage mai multe concluzii.
1. Manuscrisul liturgic este datat de Kovacs Balint pe
anul 1693. 23 Compozitia îl prezintă pe Papa care poartă tiara ca
' al lui Dumnezeu, stând în fruntea cetei
reprezentant pământesc
mântuitilor. Unirea armenilor din Transilvania a avut loc în anul
'
1680. Motivul
este asadar o manifestare imagistică a unirii, adică
'
o pledoarie fără echivoc
pentru unire.
2. Kovacs B. a arătat că în rândul populatiei armene
învătăturile monofizite au rezistat si după unire 24 •' Pe pagina
'
'
studiată, reprezentarea antropomorfă a Sfintei Treimi, în care Isus
apare în chip de om (spre deosebire de învăţăturile monofiziţilor,
care îl acceptă pe Isus numai ca divinitate) este o luare de pozitie
vizuală împotriva monofizitismului. (Această idee este întărită' şi
de celelalte pagini ale cărţii de rugăciuni, care accentuează
suferintele lui Isus ca persoană, ca om).
'3. Reprezentarea Sfintei Elisabeta şi faptul că manuscrisul
a aparţinut, conform ştampilei aplicate pe el, parohiei catolice
armene din Erzsebetvâros, îl leagă strâns de Erzsebetvâros, desi

'
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volumul - asemenea altor cărti armene din vremea respectivă25
'
- a fost realizat după toate probabilităţile
la Lemberg, acolo unde
a si avut loc unirea armenilor transilvăneni.
'
Pictorul, mesterul miniaturist, nu este cunoscut. Dar
'
bogătia de idei si de simboluri din tabloul, realizat oarecum naiv,
'
,
duce cu gândul la faptul că în spatele me~terului miniaturist a stat
o minte luminată, care l-a dirijat. Este însă posibil ca pagina să fi
fost realizată chiar de către cel care o copiase (un argument care
pledează în favoarea acestei ipoteze este rama picturii,
asemănătoare celei care încadrează textele, dar diferită de cea a
altor imagini). Cel care a realizat copia a fost cultivat si
, foarte
instruit în dogmele bisericesti, dar a pictat slab.
Elementele formale' ale ilustraţiei sunt simple, limbajul
este primitiv, dar mesajul ~i încărcătura ideatică au fost foarte
bine surprinse în limbaj popular de către realizator. Pagina
prezentată redă bine caracteristica comună a artei diasporei ~i
faptul că, dincolo de valoarea lor istorică aceste opere de artă
sunt definitorii si
, pentru alte domenii - istorie culturală, ecleziastă,
chiar dacă deseori nu prezintă valoare artistică (dar erau bogate
în gânduri si simboluri, si extrem de actuale). Imaginea pe care
'
,
noi am prezentat-o se încadrează în această din urmă categorie.
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Wyszynskiego, Warszava)
2

A kereszteny miiveszet /exikona, szerk., Seibert J., Budapest, 1980, 227.
Csemegi J., Trinitasz-szimb6/umok es abrazolasok a kozepkori
Magyarorszag miiveszeteben, eredetiik, tovabbe/esiik es nepmiiveszeti
kapcsolataik, in Miiveszettorteneti tanulmânyok, Budapest, 1957, 29.
5
Kovacs Z., Antropomorf Szentharomsag-abrazolasok a kozepkori
Magyarorszagon. Ujabb adatok a tipus ikonografiajahoz, în
Miiveszettorteneti Ertesito XLV/3-4, 1996, 189.
51
4

https://biblioteca-digitala.ro

6

Csemegî J., I 957, 70. labjegyzet.

7

Kovacs Z., 1996, 190.

8

Kovacs Z, 1996, 187.

9

Kovacs Z., 1996, 197-198.
Avedik L., Szabad kîralyî Erzsebetvaros monografiaja, 1896, 81: az
6templom fooltara „a Szt-Haromsagot orokitven meg, a templom îs onnan
nyerte felszentelesî czimet. .. "
11
Kozlî Kovacs Z., 1996, 2. kep, 189.
12
Kozlî Kovacs Z., 1996, 3. kep, 190.
13
A kereszteny miiveszet lexikona, 1980, 179.
14
A kereszteny miiveszet lexikona, 1980, 71.
IS Az 1733-ban III. Karolyt61 kapott kivaltsag levei elso pontja rogziti,
hogy Ebesfalva varosî onkormanyzattal rendelkezo varossa nyilvanittatik
es uj nevvel Elîsabethpolis, Elisabethsdt (Erzsebetvaros)-kent neveztetîk.
In Kovacs B., Az erdelyi ărmeny katolikus egyhaz es a Sacra Congregatio
de Propaganda Fidea XVII. szazad e/sif evtizedeiben, (kezîrat), Pîliscsaba,
2006, 29.
16
Avedik L., 1896, 101.
17
A latin corona sz6 jelentese korona es koszoru îs egyben Korona
jelentesben uralkod6î attrîbutumkent ertelmezheto. Koszoru jelentesben
az eghez vaio tartozasra, az îstennek szenteltsegre utal. In Hoppal M.
Jankovîcs M. - Nagy A. - Szemadam Gy, 2000, 124-125.
18
A kereszteny miiveszet lexîkona, 1980, 179.
19
Csemegi J., 1957, 33.
2
°Csemegi J., 1957, 16.
21
A bizanci miiveszetben a szerepl61c nagysagat nem az adott kompozicî6ban
elfoglalt helyiik, hanem az egyhazi hierarchîabn betoltott szerepiik
hatarozza meg. Ez az elv ervenyesiil Maria, Keresztelo Janos es a mogottiik
megfestett tanitvanyok vîszonylataban.
22
In Hoppal M. - Jankovîcs M. - Nagy A. - Szemadam Gy, 2000, 54.
23
Kovacs B., Erdelyi ărmeny kodexek a Vatikani Apostoli Kănyvtarban,
kezîrat, 2.
24
A mechitarista apat, Khacsatur Archeljan, velencei misszionarîus tobbszor
jart Erdelyben es jelenteseben az all, hogy 1719-ben az erdelyî ormenyeknel
kiilonbozo hibak es problemak uralkodtak: megujitottak az eretnek
szokasokat. Egyszerre iinnepeltek a karacsonyt es a vizkeresztet, tagadtak
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Krisztus ket termeszetet. .. es mas eretnek dolgaik is voltak. In Kovacs B.,
2006, 22.
25
Professzor dr. Waldemar Deluga szives kozlese.

THE DESCRIPTION OF HEAVEN 1N VOLUME 32 OF
CODEX V ATICANUS ARMENUS
Summary
Volume 32 from Codex Vaticanus Armenus is kept in the Apostolic Library of Vatican and it proceeds from Erzsebetvâros, an
Armenian Catholic parish from Transylvania. This miniature is
divided in two; the first part is presenting The Holy Trinity and
the second part is presenting the representatives of Heavenly
Church (the Virgin Mary and Saint John the Baptist, the apostles ),
and the saved people from Earth together with Pope and Saint
Elizabeth. The miniature combines eastern culture elements,
western culture elements and traditional elements and it is considered as an art of Diaspora.
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OTTO CZEKELIUS - UN ARHITECT EUROPEAN sI
,
IDENTITATEA SA SIBIANA
Brigitte Stephani MA., Miinchen (De)
~

1. Preambul
În cadrul general al universului artistic creat de om,
arhitectura reprezintă, după cum se stie, în mod deosebit, nasterea
şi 9ezvoltarea civilizaţiei. Într-o pre~izare sumară şi foarte c~ncisă
noi am putea spune că arhitectura este "arta de a construi", ceea ce
în germană se numeste
, "Baukunst", iarîn engleză "architecture".
De la Marcel Iancu (1895-1984), cunoscut arhitect, pictor,
sculptor, scenograf şi teoretician israelian, originar din România,
ne-a parvenit definitia potrivit căreia arhitectura este "arta
' a raporturilor echilibrate de volume, a
corespondentelor spatiale,
'
,
si tipurilor de constructie, numai conform legilor
Proportilor
'
,
'
organice ale sensibilitătii si geometriei" (Constantin, 1986: 5, 160).
' ,
După cum reiese din formularea acestei conceptii, cei care
' reusit să
au realizat de-a lungul secolelor opere de arhitectură au
,
îmbine teoriile artelor creative cu tehnica constructiei. De aceea
putem spune că "în mai mare sau mai mică măsură,' orice proces
artistic include un procent de tehnică" (Constantin, 1986: 5), chiar
dacă opera finală, constructia arhitectonică, impresionează, mai
ales, prin rezultatul creaţiei 'artistice.
De ce, înaintea expunerii temei noastre, în treacăt ne-am oprit la
aceste idei si
, definitii?
,
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Răspunsul ar fi că arlritecţii, de regulă, nu sunt "numai" constructori şi

oameni ai tehnicii, ci totodată si artisti si teoreticeni în domeniul artelor,
' Iar 'pentru
'
uneori chiar oameni de stiintă.
a putea analiza conceptiile
'
'
unui arhitect, trebuie să' încercăm
mai întâi să-i definim pe scurt
domeniul de activitate creativă care este si un domeniu al artei.
'

2. Note biografice
2.1. Astfel si Otto Czekelius, arhitect si inginer constructor,
'
om cu o vastă cultură
în domeniul artelor,' a fost si un talentat
'
desenator, pictor, publicist, teoreticean, istoric, regizor
şi chiar
producător de filme.
Născut la Sibiu, în 21 august 1895, provenea dintr-o veche
familie de patricieni si judecători regali cu traditii seculare - tatăl
'
'
său, dr. Daniel Carl Hermann Czekelius a fost medic primar al
orasului ("Stadtphysikus"), iar mama sa, Wilhelmine născută
Ro~enthal, descindea dintr-o familie a burgheziei sibiene. În
însemnările sale biografice povesteste despre rolul pe care l-au
'
avut strămosii săi în istoria si cultura sibiană
începând din secolul
'
'
al 17-lea, fiind înalti demnitari si primari.
'
'
După primul război mondial, întorcându-se la Sibiu de pe
frontul din Galitia si Ucraina Subcarpatică, unde luptase ca soldat
' '
austro-ungar împotriva
armatei ruseşti, Otto Czekelius studiază
apoi arhitectura si constructiile la Miinchen si Berlin, unde îl are
'
'
' Alfred Breslauer,
ca profesor pe eminentul
arhitect
evreu german,
urmasul profesorului Alfred Messel, considerat pe atunci ca fiind
"Le Corbussier german".
După terminarea studiilor la Berlin pleacă împreună cu prof.
Breslauer la Madrid, începându-şi activitatea de arhitect în capitala
Spaniei (Czekelius, 1973: 1-12, Stephani, 1985: 9-25). Aici, la
sugestia profesorului Breslauer, care-l susţine şi îl încurajează, Otto
Czekelius participă la un concurs internaţional, obţinând premiul
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II, si devenind apoi arhitect sef al orasului Madrid (Stephani, 1985:
' Constantin, 1986: 82;' Lexikon,
' 1993: 94-95).
9-25;
2.2. În această functie, ca arhitect si urbanist, făcând si
'
'
,
cercetări de istoria artei, devine în câţiva ani o personalitate cu
renume european în domeniul arhitecturii modeme a Spaniei. In
cei 20 ani de activitate la Madrid, întocmeste o serie de proiecte si
'
'
conduce lucrările de sistematizare ale orasului,
publicând totodată
'
numeroase articole si studii în limba spaniolă si germană, printre
' monografie a vechilor 'sinagogi spaniole,
care în 1931 si o amplă
sub titlul "A~tiguas sinagogas de Espana". Această lucrare este
enumerată de istoricul Hannelore Kiinzl în volumul "Arta
evreiască din timpuri biblice până în prezent", ca fiind una dintre
cele 14 lucrări de bază în acest domeniu (Kiinzl, 1992: 238).
Nu vom insista aici asupra activitătii sale în Spania (mai
'
ales la Madrid dar, temporar,si în orasele Toledo,
Aranjuez, Avila,
'
'
Segovia, El Escorial, La Oranja si Sevilla), însă vom semnala un
aspect esential si caracteristic al personalitătii lui Otto Czekelius
' '
privind identitatea
sa etnică. Acesta, 30' de ani mai târziu,
aducându-si aminte de acea perioadă din viata sa, va mărturisi că
' Spania el s-a simţit totdeuna ca' fiind "un european
în acei ani în
de limba germană şi spaniolă cu rădăcini transilvănene". Asupra
acestui credo vom reveni.
2.3. În 1937 Czekelius face parte din brigăzile intemationale
' de
republicane, luptând ca soldat împotriva franchistilor, alături
'
alti intelectuali antifascisti, unii de faimă mondială, ca scriitorii
'
'
Ernest
Hemingway, Ilja Ehrenburg,
George Orwell, Ludwig Renn,
Erich Weinert si altii. După victoria definitivă a generalului Franco
' 'urmată de instaurarea regimului fascist, Otto
la 1 aprilie 1939
Czekelius continuă să lucreze ca arhitect. Iar după patru ani, în
1943, prevăzând sfârşitul războiului, se întoarce în România,
stabilindu-se în orasul natal, Sibiu.
'
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2.4. Aici, împreună cu arhitectul Josef Bedeus von
Scharberg, elaborează primul plan de sistematizare al oraşului,
punând un accent deosebit pe păstrarea vechilor edificii
arhitectonice. Pentru el Sibiul nu este numai locul natal, ci si
, un
ansamblu de monumente care reflectă frumuseţea spirituală a celor
care l-au construit. Astfel concepe restaurarea şi renovarea
palatului Brukenthal din Piaţa Mare (GroBer Ring), a fostelor
case medievale săsesti din Piata Mică (Kleiner Ring), a
,
'
bastioanelor Haller si
, Soldisch, a turnurilor Harteneck din strada
Cetătii (Harteneckgasse ), a casei mestesugarilor (Fleischerlauben,
'
, ,
"Schatzkăstlein") si a altor monumente istorice sau ansambluri
'
arhitectonice din vechiul
centru al orasului
Sibiu.
,
În 1974 termină lucrările pentru întocmirea primului
"Catalog al monumentelor istorice sibiene" care cuprinde 200
de dosare documentare si 14 hărti urbane. Până în acel an - când
,
'
moare în urma unui atac cardiac, la 21 martie - mai publică peste
50 de articole si
, studii despre arhitectura Sibiului (Stephani, 1985:
162-164; Constantin, 1986: 82).

3. Identificare si identitate
' aspectul identităţii, interviurile apărute
3 .1. Analizând sub
în presa de limba germană din România, acordate de Otto Czekelius
ca arhitect sef al municipiului Sibiu, ca istoric si om de cultură
'
'
(Drotleff, 1967:
3; Connerth, 1968: 7; Zehschnetzler,
1973: 3),
putem constata că există o permanentă legătură spirituală între el si
orasul - care în limba germană fiind de genul feminin "die Stadt"
' uneori ca o "fiinţă feminină". Astfel Czekelius, vorbind
apare
despre orasul natal, îsi exprimă într-un mod propriu o identificare,
'
'
care îl caracterizează
de-a lungul decenilor după 1943, spunând în
1973 într-un interviu acordat unui jurnalist: "Trebuie să ne
identificăm cu ceea ce facem. Iar atunci când o persoană cunoscută
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mi se adresează si-mi spune: "De ce te revolti, când undeva în oras
' o constructie veche?" Atunci,
'
se demolează încă
de fiecare dată,'
'
mă simt obligat să-i răspund: "Acest oras îmi apartine mie si tie, iar
,
'
' '
când se distruge un edificiu valoros, atunci se distruge şi ceva din
lăuntrul nostru" (Stephani, 1985: 18).
3 .2. Dacă acceptăm idei a că identificarea (germ.
Identifikation) înseamnă în primul rând stabilirea identităţii, iar
prin identitate (germ. Identităt) se poate defini deplina
conformitate, respectiv concordanta
, perfectă privind felul de a
fi, în cadrul unei existente,
, a vietii
, sau a realitătii,
' putem spune că
Otto Czekelius îsi exprimă identitatea printr-o identificare
'
spirituală cu oraşul natal. Astfel pentru el Sibiu devine un
"univers citadin", redat în fresce, picturi, gravuri, vedute, originale
sau reproduceri, le colectionează cu intentia de a scrie cândva o
'
'
carte despre evolutia
, arhitectonică a orasului.
,
Caracteristic este faptul că în publicatiile
, sale el nu scoate
niciodată în evidentă
, originea sa etnică si
, socială, adică nu insistă
asupra provenienţei sale dintr-o familie sibiană cu tradiţii seculare,
aceasta fiind pentru el, după cum se pare, un fapt secundar sau
poate chiar minor. În toate materialele publicate - interviuri,
articole si studii - Czekelius, povestind, uneori cu lux de
'
amănunte, despre drumul său ca arhitect vest european în Spania,
ajunge până la urmă, după ce a revenit în România, la o identificare
spirituală deplină cu oraşul Sibiu.

4. Identitatea sibiană
4.1. Recitind astăzi însemnările sale, care partial
, ni s-au
păstrat în manuscris, găsim acele formulări enuntiative ale unei
'
atitudini si conceptii, care exprimă ceea ce putem numi
identitate
,
'
sibiană. Atunci când Czekelius vorbeste,
, cu un an înainte de a
se stinge din viaţă, despre „oraşul meu" (germ. "meine Stadt"),
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mărturiseste că

a fost „o patimă, o pasiune deosebită" care l-a
îndemnat ~ă-si dedice viata acestei "fiinte urbane", care este orasul
'
' 1973: 3).
'
Sibiu (Czekelius,
1973: '1; Zehschnetzler;
Totodată regretă, cu o duioşie impresionantă, că, atunci,
când va fi nevoit să părăsească această lume, la Sibiu nu va lăsa
nici o constructie proprie, deoarece aici si-a sacrificat viata, mai
'
ales pentru a 'se opune distrugerilor vechilor
edificii,' fiind
confruntat permanent cu pericolul demolărilor si a indicatiilor
'
' 4).
date de autoritătiile administrative comuniste (Zeidner,
1975:
Astfel arhitectul' german Helmuth Zeidner, într-un articol despre
cei doi arhitecti sibieni, Otto Czekelius si Hermann Fabini, regretă
'
disparitia aceluia
care s-a identificat 'prin gând si activitate cu
'
,
orasul
, natal. De asemenea si
, cunoscutul arhitect Robert Kisch,
într-un amplu material, apărut în anul 1974 la Milnchen, insistă
asupra acestor merite deosebite ale lui Czekelius, în epoca
dictaturii ceausiste (Kisch, 1974: 98-102). "Importanta muncii
,
'
mele în aceşti 20 de ani constă mai ales în faptul că am putut prin restaurarea lor - să previn demolarea edificilor istorice",
notează Otto Czekelius în anul 1973 (Kisch, 1974: 100; Stephani,
1985: 21).
4.2. În psihologia germană există termenul de asa numita
"Ich-Identităt", aceasta fiind, am putea spune, o identitate a eului.
Iar în fiecare situaţie un individ, adică o persoană, îşi poate exprima
atitudinea şi poziţia în cotidianul social nu numai prin acea
identitate socială, ci si printr-o identitate spirituală, ea fiind
'
independentă de identitatea etnică. Aceasta înseamnă că de pildă,
cum ar fi la persoana lui Otto Czekelius, să apartii, din punct de
' într-un tinut
vedere etnic, unei populatii minoritare, localizate
'
' si
istoric bine conturat, încadrându-te însă, totodată, prin gândire
fapte, într-un spaţiu'mai mare, internaţional respectiv europea~.
Definind identitatea socială a unei persoane, sociologul Jakobus
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Wossner insistă si asupra categoriilor acestei indentităti si a
' '
importantei lor - ' ocupatia, originea, confesiunea religioasă,
'
cultura generală,
averea' etc, deoarece prin acestea poate fi
identificată o anumită persoană, un anumit individ (Wossner,
1970: 77-79).

S. Identificarea cu un loc anume
Iar în cazul arhitectului Otto Czekelius - om de o profundă
cultură europeană, cunoscător al limbilor germană, spaniolă,
română si maghiară - avem un exemplu rar de "homo
transilvanicus", care, după cum am arătat înainte, indentificânduse cu munca sa a ajuns si la o identificare complexă si
semnificativă cu "orasul săi, cu Sibiul. Printre însemnările saie
'
din anul 1973 se găseste
si această formulare, cu care vrem să
'
'
încheiăm succinta noastră expunere: "Fiecare loc, fiecare oras
'
formează omul ~i-i atribuie, până la urmă, un fel de identitate
locală, o identificare cu un loc anwne. De aceea putem spune că
există si o identitate sibiană, o identificare cu acest oras, cu istoria,
cultur~ ~icu oamenii" (Czekelius, 1973: 12; "Jed~r Ort,jede
Stadt, pragt den Menschen und verleiht ihm schlieBlich so etwas
wie eine lokale ldentităt, eine ldentifizierung mit einem
bestimmten Ort. Daher kann man auch sagen, dass es eine
Hermannstădter ldentităt gibt, eine Identifikation mit dieser Stadt,
ihrer Geschichte, Kultur und ihren Menschen").
6. Concluzii
Reîntorcându-se în tară, în 1943, după o absentă de peste
'
'
două decenii, cu o bogată activitate profesională în Spania, Otto
Czekelius, un arhitect transilvănean cu renume european, si-a
'
dezvăluit o calitate patriotică deosebită, subtilă si interiorizată,
'
pe care a numit-o identitate sibiană. Ora~ul natal
a fost pentru
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el un spatiu spiritual, precum si un loc al civilizatiei sial cultu'
,
' '
rii transilvănene.
De aceea, Otto Czekelius a fost unul dintre acei sibieni de
limba germană, care totdeauna s-au opus tendinţei de emigrare,
de părăsire definitivă a meleagurilor transilvănene. Murind în
anul 1974 n-a mai trăit acei ani de după 1990, când majoritatea
populaţiei germane din România a plecat din ţară, lăsând în urmă
edificile arhitectonice pentru păstrarea cărora Otto Czekelius s-a
luptat timp de trei decenii în anii dictaturii comuniste.
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THE ARCHITECT OTTO CZEKELIUS - AN EUROPEAN ARCHITECT AND HIS HERMANNSTADT IDENTITY
Surnmary
The architect and construction engineer Otto Czekelius
(1895-1974) was one of the most important personalities ofhis
hometown Sibiu/Hermannstadt. It îs due to him that Hermannstadt
has preserved his historical buildings and his art monuments to
this day.
After serving four years în the army and participating în
the First World War, Czekelius studied town planning and archi62
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tecture in Munich and Berlin. Having finished his studies, he
became town architect of Madrid through the placement ofAlfred
Breslauer, a distinguished professor of that time. For twenty years
he lived in Madrid, working also as a movie producer, movie
draftsman and dredger expert.
In 1943, Czekelius returned to Sibiu/Hernnannstadt. Since
he didn't find a job there at first, he began to study the
Transylvanian-German art history and started the setup of an
encyclopedia of Transylvanian-German artists. After being appointed town building officer and chief architect of the design
and restoration department in 1950, he concentrated himself on
the protection and preservation of monuments and historical buildings. Since he was a European shaped architect, he developed a
special Hermannstadt identity.
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ASPECTE ALE IDENTITĂTII ÎN
'
AVANGARDA EUROPEANA
Contributia artistilor români
'
'
Claus
Stephani ,Munchen (De)

-

Atât în Germania, cât si în alte tări europene, în ultimii ani
,
'
se manifestă un interes crescând pentru artistii
, avangardei din
estul Europei si
îndeosebi
din
România.
Este
vorba mai ales de
,
Constantin Brâncusi,
, Marcel Iancu, Hans Mattis-Teutsch, Tristan
Tzara, Victor Brauner, Jacques Herold, Maximilian Herman
Maxy s.a. (Ilk, 2001; Vitali/Gassner, 2002; Stephani, 2002/5:
37-39; Ilk, 2003).
Astfel, s-au organizat o serie de expoziţii de artă în galerii
de mare prestigiu, ca de exemplu impresionanta retrospectivă
Mattis-Teutsch de la Magyar Nernzeti Galeria din Budapesta, de
la Mission-Art Galeria, Miskolc (Bajkay, 2001: Stephani, 2002/
1: 22-23), 9e la muzeul de artă din Gyor (Stephani, 2002/4: 3),
de la „Haus der Kunst" (Casa Artelor) din Miinchen si
, de la
Loius Stern Gallery, Hollywood (Bajkay/Gassner, 2001; Stern,
2002: 7; Stephani, 2002/3: 13). La mai multe galerii si
, muzee
din Berlin, Stuttgart si
Miinchen
au
avut
loc
simpozioane
în cadrul
,
unor expozitii temporare ale avangardei est-europene, de fiecare
'
dată si cu o impresionantă
prezentă românească (Stephani, 2002/
,
'
5: 6; 2003/1: 17-18; 2003/2: 7). Ecouri în presa internatională s'
au putut semnala si
, la retrospectiva Marcel Iancu de la Berlin
(Ilk, 2002; Stephani, 2002/6: 22-23) sau la expozitia dedicată lui
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'

Daniel Spoerri (Daniel lsaak Feinstein)- initiatorul
asa
,
, numitei
Eat Art, artist originar din Galaţi - care a avut loc la Miinchen în
anul 2002 (Stephani, 2002/2: 85; 2006: 129-144).
Se stie
, că orice artist plastic încearcă să dea formă trăirilor si
,
sale personale din unghiul său de vedere, din propria sa perspectivă spirituală - această formulă fiind valabilă şi
Pentru miscările avangardei-, fiecare operă fiind astfel o creatie
'
'
autonomă. Pentru artistul european, de provenientă răsăriteană, în
'
măsura în care - stabilindu-se într-un nou mediu, la Paris, la Berlin sau Milnchen - nu a fost înstrăinat de originea sa, de mediul
său de viată anterior si a rămas sufleteste legat de patria amintirilor
'
'
sale, ca de' pildă Constantin
Brâncuşi, Marc Chagall (Moische
Segal), Chaim Soutine şi Isachar Ryback la Paris sau Ephraim M.
Lilien si Arthur Segal la Berlin, la care întâlnirea cu occidentul a
' în mod decisiv si o reflectie spirituală retrospectivă.
declansat
'
'
'
Directiile
si curentele
artistice,
ca Jugendstil-ul,
'
'
expresionismul sau surealismul au jucat aici un rol adesea
secundar, fiindcă acesti artisti erau preocupati mai mult de
' poate' mai putin de continutul
'
aspectul estetic formal si
si mesaiul
'
'
'
'
~
mărturiei lor, încât identitatea şi originea lor etnică să implice
crearea unor opere deosebit de originale.
Au existat însă şi cazuri izolate, ca acela al graficianului
berlinez Hermann Struck (1876-1944), printre ai cărui elevi s-au
numărat, de altfel, Max Liebermann şi Marc Chagall. Struck a
plecat pe frontul de est ca soldat german, în timpul primului război
mondial; acolo cunoscând pentru întâia oară evreimea răsăriteană
si mediul ei de viată impregnat de traditii, si-a găsit, cum va spune
' târziu, ,,rădăcinile
'
' '
mai
strămoşeşti", redând pentru posteritate, în
formă artistică, oameni si imagini din cotidianul galitian. Amintim
'
,
aici doar în treacăt, celebrele gravuri în cupru si aqua forte: ,,Schite
'
'
din Lituania, Rusia Albă si Curlanda", (1916)
sau ilustratiile
'
'
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litografiate la „Figura evreiască răsăriteană" de Arnold Zweig,
(1920), care sunt un „certificat de identitate" ale artistului german,
care abia acum a revenit la o spiritualitate tradiţională.
Există deci opere de artă, care s-au născut pe de o parte
din confruntarea artiştilor cu propria lor provenienţă- pe care o
sau inconstient,
chiar si
,
,
, atunci când se
Purtau în sine constient
integrau temporar, din punct de vedere spiritual, într-un curent
înnoitor, precum El Lissitzky şi Joseph Tschaikow în
constructivism, Jacques Lipchitz (Chaim Jacob) în cubism sau
Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) în dadaism - şi pe de altă
parte din împrejurarea unei înstrăinări determinate sentimental şi
conditionate existential.
'Astfel ceea ce' capătă acum expresie sub forma reflecţiei
retrospective şi se revelează ca avangardă sau artă modernă, este
de altfel acumularea de trăiri, experiente si amintiri, mai ales la
' ,
acei artisti,
, care sunt de provenientă
' est - europeană ca Brâncusi,
,
Chagall, Iancu, Brauner s.a.
Analizând prezenţa europeană a artiştilor de avangardă
români putem constanta, mai întâi, existenţa unei colaborări
spirituale permanente si creatoare între ei si ceilalti artisti, străini
'
'
'
'
si
, autohtoni. Astfel Tristan Tzara s-a încadrat perfect în anturajul
cafenelei Terasse din Ziirich lănsând, aici, la 8 februarie 1916,
noul curent artistic, literar si
, ideologic, dada, adică dadaismul.
Tinerii artisti ai acestei miscări - care „si-a creat propriul mit,
înfătisându'-se
ca atitudine' pur subversi~ă în materie de artă"
',
(Soare, 2004: 55)- erau veniti din mai multe tări europene: Tristan
'
'
Tzara si
, Marcel Iancu din România, Hugo Ball si
, Richard
Huelsenbeck din Germania, Hans (Jean) Arp, din Alsacia (tinut
revenit după 1918 Frantei), Emmy Hennings din S.U.A., 'Otto
van Rees din Olanda etc.'
Problema identităţii etnice sau a confesiunii religioase în
acele vremuri nu s-a pus niciodată, avangarda încadrându-se, ca
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si
, reprezentantii
, ei, fără probleme legate de aceste aspecte, în
domeniul artei plastice europene. Astfel putem spune că mişcarea
avangardei europene n-a fost îngrădită de un specific etnic precis, rămânând mereu internatională.
,
Artistii
integrati
spiritual
în miscarea
de avangardă cultivau
,
,
,
însă totodată si un repertoriu tematic specific spatiului cultural din
,
'
care proveneau: Brâncusi din comuna Hobita în Oltenia, Chagall
,
'
din stetel-ul
Liosno lângă Vitebsk pe malurile Ovinei, în Rusia, la
,
granita înspre Lituania, Victor Brauner din Piatra Neamt în Moldova
' Mattis-Teutsch din Brasov în sudul Transilvaniei.
'
sau Hans
,
Dintre cei enumerati
, aici, mai ales Marc Chagall (18871985) a fost cel care, amintindu-şi mai târziu, după ce se stabilise
în 191 Ola Paris, de locul natal si
, de anii copilăriei a mărturisit cu
multă duiosie
si
cu
un
regret
romantic
că pentru el, Vitebsk-ul a
, ,
fost „un loc modest si
, etern ca si
, clădirile în frescele lui Giotto"
(Baal-Teshuva, 1998: 13).
Totusi, amintindu-si de perioada 1910-1914, de anii
studentiei 1~ Academia de Artă „La Palette", va spune peste câtiva
'
ani, că' „pentru mine Parisul a fost un al doilea Vitebsk" (BaalTeshiva, 1998: 33). Ajunge apoi, între 1923-1941, după ce în
mai 1922, când a părăsit Rusia, ~-a stabilit temporar la Berlin,
unde a stat până în toamnă 1923, la concluzia că: ,,Franţa este
patria mea adevărată" (Baal-Teshuva, 1998: 110-111 ).
Însă, în pofida atitudinii sale ambigue faţă de un alt subiect,
, si
, anume identitatea
Pe atunci mult discutat în cercuri evreiesti,
etnică respectiv apartenenta religioasă, scrie, în 1922, în publicatia
'
'
idis' „Strom",
care apărea atunci
la Moscova: ,,Dacă nu as, fi evreu
,
(cu tot ce înseamnă pentru mine acest cuvânt), atunci nu aş fi
artist, sau as fi un cu totul alt om. Aceasta nu este nicidecum o
noutate. In ce mă priveşte, ştiu destul de bine că acest popor mic
este capabil de mari realizări. Din păcate, sunt modest şi nu pot
să enumăr tot ce ar putea el să înfăptuiască. Ceva magic - asta a
A

,

67
https://biblioteca-digitala.ro

înfăptuit acest mic popor! Căci atunci când a vrut,

a dat pe Cristos
si crestinismul ... Nu este de crezut că a dat lumii si o artă, o artă
'
'
'
oarecare?"
(Stephani, 2005: 53-54).
Pentru Constantin Brâncusi (1876-1957), despre care
'
putem spune că a fost cel mai important
sculptor al secolului al
20-lea pe plan mondial, ,,dragostea, credinţa, speranţa"
constituiau „esenta" lucrărilor sale, care „impun în proportie
'
'
covârsitoare, explicatii
ad-hoc necesare pentru a întelege câtimea
'
'
'
de suflet si ratiune ascunsă în fiecare dintre ele" (Szekemyes,
' Fiind
' vizitat de jurnalistul timişorean Zsiga Varga la
2001: 103).
Paris în anul 1925 si discutând despre România, Brâncusi a spus
' fost pe acasă( ... ), de altfel trăiesc' aici de
printre altele: ,, ... am
douăzeci de ani". Pentru artistul român, chiar după o sedere de
peste un sfert de veac la Paris, ţara originii sale rămăsese 'nu numai
un loc de bastină ci, mai precis si mai intim, locul casei, deci
„acasă". Est; o identificare depli~ă cu meleagurile natale de sub
Carpaţi. Cu toate că pe atunci, Brâncuşi spunând că „România
duce lipsa unui trecut modelator" recunoştea totodată cu o
oarecare amărăciune: ,,Acasă ... abia dacă sunt cunoscut"
(Szekemyes, 2001: 105).
Altfel se prezintă Victor Brauner ( 1877-1966), născut la
Piatra Neamt, care a urmat în anii 1916-1918 Liceul Evanghelic
cu limba de' predare germană din Brăila, iar apoi cursurile
Academiei de Arte Frumoase din Bucuresti. Acesta, după ce a
aderat la suprarealism, s-a instalat, în 1938,' definitiv la Paris, iar
cu putin
, timp înainte de moarte, la 9 februarie 1964, a notat : ,,În
decursul atâtor ani, în care m-am căutat pe mine însumi, de a
întelege si a gândi substanta fiintei mele, am văzut si am descoperit
' aspecte
'
'
' şi o infinitate 'de identităţi ..."
multe
ale caracterului
meu
(Nicolae, 2004: 54).
·
Această autodefinire a artistului se înscrie în „sinteza
incursiunilor sale autobiografice", unde notează pe fila de gardă
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a unei cărti de Theodore Reik: ,,Tablourile mele nu se înscriu în
'
nici o clasificare.
Tablourile mele sunt ca niste fiinte vii, cu
'
'
nasterea, viata si numele lor. Fiecare dintre tablourile
mele
este
un sfărsit în sine ... ". ,,lntr-un efort de identificare", Emil Nicolae,
istoric 'si critic de artă, analizează, în monografia sa - Victor
Brauner:' La Izvoarele operei - geneza creaţiei artistului, insistând
asupra rolului, pe care l-a avut „copilăria în constituirea
imaginarului pictorului" (Nicolae, 2004: 65).
Rezumându-ne la acesti patru artisti renumiti - Chagall,
'
Brâncusi, Brauner si Mattis-Teutsch
- ne' vom opri' acum la cel
'
din urma.
Hans Mattis-Teutsch ( 1884-1960)- în publicatile de limba
'
maghiară apare de obicei cu prenumele de Janos (Almasi, 2001 )s-a autodefinit din punct de vedere etnic si spiritual totdeauna ca
fiind „un european", situându-se astfel deasupra contradicţiilor
nationale si chiar nationaliste ale românilor- în vremea fascismului
'
' si ale minoritătilor
'
legionarmaghiare si germane din orasul na,
'
'
'
tal, contradictii care au evoluat mai ales după 1920, odată cu
'
aparitia fascismului
românesc si nazismului german.
' Aici trebuie amintit că Mattis-Teutsch,
'
care avea o mamă
săsoaică, un tată maghiar, iar apoi un tată adoptiv sas, Teutscha refuzat să facă parte din organizatia „Grup Etnic German"
(Deutsche Volksgruppe), retrăgându-se' temporar într-o „emigratie
'
interioară" (,,innere Emigration") si trăind astfel în anii fascismului
retras si izolat. În acea perio;dă, 1938-1943, arta sa a fost
'
ponegrită de pretinşii critici, reprezentanţi ai organizaţiei etnicilor
germani, ca de ex. dr. Alfred Sitterly din Brasov, colaborator
extern al ziarului local „Kronstiidter Zeitung\ care scria că
„lucrările lui Mattis-Teutsch nu sunt altceva decât o rugăciune
culturală bolsevică" etc. (Stephani, 1993: 7).
' că artistul a revenit în 1928 la Braşov, pe atunci un
Cu toate
oras oarecum provincial - după o absentă de aproape două decenii
'
'
69
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cât a stat la Budapesta, Berlin, Dessau, Weimar, Miinchen si Paris
- si-a definit identitatea etnică încă în anii 1935/36: ,,Eu nu sunt
' român, nici maghiar sau sas ardelean ci sunt un european",
nici
după cum ne-a relatat Marie Mattis-Teutsch, văduva artistului întrun interviu din 20 iulie 1963 (Stephani, 1993: 9). Debutând cu
expozitii personale în galerii de artă intemationale la Budapesta în
1917 şi' la Berlin în 1918, împreună cu Paul' Klee şi apoi cu Marc
Chagall, era firesc ca Mattis-Teutsch să evite orice contact cu
miscările nationaliste si fasciste din România interbelică.
,
'
'
Cunoscând bine limbile germană, română, maghiară şi
franceză n-a avut probleme situându-se deasupra nationalismului
' constient
acelor vremuri si declarându-se „european". Era însă
'
'
că momentul unei identităţi europene încă nu sosise, spunând în
noiembrie 1956, la Brasov, într-o discutie despre arta modernă
contemporană, aflată în' contradictie cu' „realismul socialist":
'
,~Despre această temă trebuie să vorbim
peste o sută de ani. Dar
atunci nu ne vom mai întâlni aici în orasul Stalin, ci mai bine la
Miinchen sau Paris ... " (Stephani, 1993:,21).
Lui Mattis-Teutsch „îi plăcea să se considere un "homo
europaeus'", fiindcă el „se simtea acasă oriunde exista emulatie
' autentică", scrie istoricul de
'
artistică si unde se practica o artă
'
artă Gudron-Liane Ittu, apreciind îndeosebi faptul că el a fost
„primul care, după un periplu de mai mulţi ani prin marile centre
avangardiste ale Europei, s-a alăturat colegilor români în 1924,
cu ocazia Primei expoziţii organizate de revista Contimporanul"
(Ittu, 2001/2: 154; Ittu/2001/1, 104-114).
Astăzi, după jumătate de veac, se pare că ne-am „reîntâlnit"
la Miinchen cu Mattis-Teutsch - probabil singurul artist român
care, încă în 1935/36, si-a definit identitatea declarându-se
'
„european" -, opunându-se
astfel ideilor seducătoare ale
nationalimului sovin din acele vremuri .
'
,
Ne-am oprit, mai mult în treacăt la patru artisti plastici
'
eminenti ai secolului al 20-lea, care au contribuit în mod substantial

'
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'

la avangarda şi progresul artei modeme, şi am văzut că, pe lângă
spiritualitatea comună, fiecare în creatia lui si-a exprimat si o
' „europeană".
'
'
identitate, pe care azi am putea s-o numim
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ASPECTS OF IDENTITY OF THE
EUROPEAN AVANT-GARDE
The contribution ofRomanian artists
Summary
For some years now, in Germany as well as in other European countries there has been an increasing interest in the Eastern European avant-garde, especially in Romanian artists.
Thus, there have been several expositions of Romanian
avant-garde art, for example in Budapest, Paris, Berlin, Munich,
Stuttgart, Hollywood, Gyor and Miskolc, with artwork by Hans
Mattis-Teutsch, Marcel Iancu, Daniel Spoerri, Tristan Tzara,
Maximilian Herman Maxy, Victor Brauner and others.
Looking back, one can say that the Romanian artists and
especially their most famous exponent Constantin Brâncusi didn't
have any problems regarding their ethnical identity or 'confession. In every respect, they belonged to the international intelectual
and creative elite of the modern trend.
With Marc Chagall, things were different. For his whole
life, his soul and creativeness remained closely connected to
his Jewishness which was focused on the imagery ofthe Shtetl
ofWitebsk.
On the other hand, Hans Mattis-Teutsch was the first artist
from Romania who in 1935/36 already called himself „European", at the time when Europe was characterised by nationalism and chauvinism.
Today one can say that the artists ofthe Romanian avantgarde, particularly Constantin Brâncu~i, Victor Brauner, Arthur
74
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Segal and Hans Mattis-Teutsch, developped a common European identity while living abroad.
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IDENTITATEA EUROPEANĂ SAU REGIONALĂ
(NA TIONALĂ) ÎN CONTEXTUL ACTUAL
'
Branislav Zaric,Kikinda( Srb)

Despre identitatea colectivă
Înainte de a hotărî,dacă să optăm pentru construirea unei
identităti europene sau trebuie,în mod traditional, să păstrăm
' natională, ar fi de folos să ne amintim
' doar câteva din
identitatea
'
realitătile noastre istorice foarte cunoscute:
'
-identitatea
unui grup nu poate fi radical schimbată odată
pentru totdeauna;
-nici o identitate nu poate fi privită izolat ~i rară a fi cercetate
influentele identitătilor vecine, dar si din spatiul mai larg;
'
' grup se evidentiază
'
' în timp,îară a tine
-identitatea
unui
clar
'
cont că identitatea poate fi puternic marcată
de specificul ei. '
Fiecare identitate este conditionată de conditii istorice
' ceea ce a fost în' trecut, iar
diferite.Nici o etnie nu este identică cu
prin existenţa ei, în timp, se modifică continuu.
Determinantele contemporane ale identităţii
Nici măcar în perioadele civilizatiilor trecute, când
' modeste, raportat
comunicările tehnice si informatice au fost foarte
la conceptele actuale', putine au fost popoarele, care au trăit într'
o izolare totală.
În prezent, când comunicările de toate tipurile si informatiile
' si fiecărui
'
din diferite domenii sunt accesibile aproape fiecărui grup
'
individ în parte, este imposibil să vorbim despre o identitate
izolată si în toatalitate autentică.
I
Incet, dar sigur, tot mai mult ne asemănăm.
A
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Globalizarea sipăstrarea
identitătii
,
,
Observând istoria lumii, nu ne putem abtine ca să nu
' a existat o
concluzionăm printr-un fapt de netăgăduit-întotdeauna
putere, globală, care să influenţeze puternic asupra celor din jur.
Cândva, aceste puteri au fost regatele asiatice, grecesti si
'
romane, acum acestea sunt civilizaţiile vest-europene sau 'cele
transatlantice.
Toate aceste imperii istorice au modificat fruntariile statelor
vecine. Acum, aceste modificări s-au extins la nivel planetar.
Este logic ca civilizatiile puternice si dominante să aducă un
'
' impunerea felului lor
nou aspect lumii actuale precum
si să încerce
'
specific de gândire, iar aceasta să se realizeze nu doar prin
superioritatea lor tehnică şi tehnologică, ci uneori şi prin forţa armată.
Din acestă cauză se impune o întrebare logică. :Oare se pot
opune popoarele mici superiorilor si oare pot avea sanse de a-si
'
'
'
păstra vechile( traditionalele) lor semnalmente, caracteristici etnice
si identitatea lor? '
'
Răspunsul nu este nici simplu, nici usor, însă ceva este
evident- popoarele mici trebuie să fie suficient'de abile în a prelua
noul, impus de străini, dar să-si si păstreze specificul si în mod
'
deosebit, ceea ce este acceptat 'si 'apreciat de altii.
' identitătii prin' autoizolare?
Oare e posibilă păstrarea
' identitătii colective
Această dilemă privind păstrarea
' teoretică,
printr-o închidere în propria „carapace" este doar
deoarece în practică este inexistentă.
În conditiile actuale ale interactiunii colectivitătilor, orice
' păguboasă si aproape
'
'
fel de izolare este
imposibilă.Dacă
s-ar
'
întâmpla aceasta,chiar si pe o perioadă scurtă si popoarele
' pierderi, iar cel mai mult
' ar avea de
vecine(regiunile) ar suferi
suferit acea colectivitate, care se auto izolează.
Este o amăgire convingerea că identitatea se poate astfel
păstra ; se păstrează doar semnele exterioare (obiceiuri, credinte,
'
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traditii, portul) ale etniei sau ale grupului. Acesta este o perceptie
' şi o banalizare a concepţiei de identitate.
'
îngustă
Identitatea colectivă este „fiinta" interioară a grupului,
'
constiinta de sine si presupune o mostenire
morală, materială si
'
'
'
'
,
sufletească de la străbuni.

ldendtatea culturală nadonală si reoională
'
'
l,
Tinând seama că identitatea natională este un fenomen
' adeseori, în cazul unor nationalitătii,
'
complex,
a căror locuitori
'
'
au trăit din punct de vedere istoric despărtiti, asistămsub influenta
''
'
factorilor istorici si geografici -la formarea unei identităti
'
'
regionale comune în teritoriile de contact a două sau mai multe
ţări şi popoare.
Asa se face că părti dintr-un anumit popor îsi construiesc
'
identitatea' influenţându-se' reciproc cu vecinii lor.Rezultatul
este
identitatea culturală regională, care, în epoca contemporană a
deschiderii si a interetnicitătii iese în evidentă.
' procese noi 'de integrare nu 'exclud apartenenta
Aceste
'
la identitatea natională, ci, dimpotrivă, duc spre imbogătirea
'
'
lor reciprocă.
Prin urmare, în regiunile în care trăiesc apartinători ai
'
diferitelor etnii,prin identitatea lor regionala comună contribuie
la o mai bună întelegere si conlucrare, la o prosperitate comună.
'
'
JlHTepazypa:
l .,[{eMOKpaTHja H MYJITHK)'JIT}'PaJIHOCT y jyroHcTOqHoj
EeponH (36opHHK pa,n:oea), Qettrnp 3a HCTpa)l<HBatt,e
eTHH:QHTeTa,Eeorpa~,2003.
2.Hau;HOHaJIHH H~eHTHTeT H cyeepeHHTeT y jyroHCTOqHoj
EeponH, (36opHHK pa~oea), HcrnpHjCKH HHCTHTYT CAHY,
Eeorpa~, 2002.
Traducere din limba sârbă : Javorka Iorgovan
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EUROPEAN OR REGIONAL (NATIONAL) IDENTITY 1N
NOWADAYS CONTEXT
Swnmary

The author tells about the nowadays problems in keeping collective
identity, from the effects of intercommunity contacts to globalization ..
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CONSIDERATU
PRIVIND MANIFESTĂRI ALE
!
PATRIOTISMULUI LOCAL SI REGIONAL IN
ROMANIA REFLECTATE IN BLOGURI
Sultana Avram
A

A

'

A

Patriotismul este definit ca fiind acel sentiment de
dragoste si devotament fată de patrie si popor. Este deci oarecum
'
'
impropriu' a se spune că cineva
dă dovadă de patriotism local,
deoarece persoanele care manifestă acel sentiment uneori
exacerbat de atasament fată de locul nasterii sau de regiunea
'
'
'
căreia îi apartin, o fac uneori în detrimentul sentimentului de
'
atasament fată de celelalte regiuni locuite de acelasi popor. Cu
' acestea,' în momentul în care este atacat într-un' fel poporul
toate
căruia îi apartin aceste persoane lasă deoparte patriotismul local,
simtindu-se ' solidare cu tot poporul si astfel îsi manifestă
'
'
'
patriotismul
faţă de întreaga naţie. De fapt, aşa cum spunea
Woodrow Wilson, citat în The New York Times din 13 decembrie
1897, «patriotismul începe de acasă», iar cel care nu-şi iubeşte
casa nu-si iubeste nici tara. Felul în care îsi manifestă fiecare
' diferă
' însă de
' la individ la individ.
'
patriotismul
Motiv de mândrie locală poate fi credinţa în superioritatea
regiunii si a concetătenilor sau consătenilor. Manifestările ostile
'
'
verbale sunt
declansate
în general în momente de supărare pe
'
unul sau mai multi indivizi
apartinâd altei regiuni, în lipsa unui
'
alt mijloc de « răzbunare », sau în' lipsa argumentelor în favoarea
proprie. Apelative de genul moldovean, oltean, regăţean însoţite
de un adjectiv defăimător sunt folosite în special de ardeleni sau
bănăteni, care consideră că Banatul si în general Ardealul sunt
'
'
80
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superioare din punct de vedere economic celorlalte regiuni si
'
implicit si locuitorilor lor.
mentalitatea unor ardeleni, de exemplu, zona Moldovei
a rămas mult în urmă din punct de vedere economic, oamenii
acolo sunt inferiori, necivilizati, lenesi, etc. De cele mai multe
'
ori cei care au această mentalitate
nu' au fost niciodată sau de
foarte mulţi ani în Moldova, atitudinea fiind bazată doar pe
informatii indirecte, prejudecăti sau pe ideea că datorită foametei
'
' în Ardeal.
multi moldoveni
s-au „refugiat"
' Manifestări de patriotism local sau regional întâlnim si pe
'
plan lingvistic, deoarece dialectele regionale accentuează aceste
diferentieri, dar ele sunt declansate mai ales de impresia că alte
'
regiuni 'sunt favorizate în detrimentul
celei în care trăiesc, care
este discriminată din punct de vedere economic, social sau
cultural. Acesti factori determină pe de o parte o atitudine de
'
respingere a altor
regiuni ~ia locuitorilor ei, iar pe de alta una de
superioritate a propriei zone geografice.
De aici ~i revolta unora, manifestată prin intermediul
internetului, la adresa guvernanţilor care încearcă să ajute
judeţele mai puţin dezvoltate. Iată un exemplu:
Am 25 de ani, iar de ceva vreme s-a inoculat in sufletul meu
un puternic sentiment de patriotism regional, cauza fiind
nedreptatea financiar-administrativa facuta de miticii care
ne conduc.<br />Dela acest sentiment de patriotism regional
pana la o firava idee de federalizare a Romaniei nu ii deloc
cale lunga.<br /> Din pacate, cel mai serios pericol pentru
unitatea nationala, sunt guvernantii.<br /> Concret,
federalizarea este încurajata prin politica bugetara, politica
ce ne duce cu gandul in trecutul nu foarte indepartat. Sigur,
cei ce ne conduc nu pot lasa in subdezvoltare unele zone ale
tarii. Asadar, din aceasta perspectiva privita problema,
dirijarea spre unele judete din Moldova sau Sud a unei parti

în'
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insemnate din buget, este de inteles.Guvernul trebuie sa
incerce o egalizare a tuturor zonelor tarii din punct de vedere
economic si social. Numai ca prin politica bugetara se
realizeaza o egalizare negativa.Judetele slab dezvoltate nu
se ridica la nivelul celorlalte, in schimb judetele puternice
coboara vertiginos spre saracie.<br /> Judetelor din Vest li
se cam ia tot ce produc, iar din intreaga oala bugetara li se
da un fel de supa saracului.In schimb judetelor care baga in
aceeasi oala bugetara mai putin de un morcov, li se dau
fripturi la gratar.<br /> Judetele Vestice, oricat s-ar tine la
ideea unitatii nationale, se vor gandi tot mai mult la
independenta financiar administrativa, iar de aici pana la
federalizare nu-i decat un pas.<br /> Daca tote sa mananci
supa saracului, atunci sa fie din morcovii nostrii, nu din
firimiturile de la banchetul miticilor.<br /> Mi-am terminat
facultatea in Timisoara si sunt doctorand in Cluj-Napoca,
iar daca ii sa intrebi pe cineva din zonele astea ce crede despre
o eventuala federalizare a Romaniei, majoritatea se vor gandi
ce sa raspunda !!! Foarte interesant, nu credeti ?<br /> La
fel de interesant, poate chiar mai mult... nimeni nu-ti raspunde
cu &quot;Doamne fereste!&quot; ... ar trebui sa va dea de
gandit miticilor !!!
Faptul că anumite zone au avut de suferit în urma
inundatiilor sau secetei, ii interesează mai putin pe acesti
,
'
'
« revoltati » ; nici faptul că Moldova de exemplu a dat tării între
,
'
cei mai mari scriitori si oameni de cultură nu-i
'
impresionează.Dezvoltarea economică si situatia materială a
'
' în superiori şi
locuitorilor pare a fi criteriul de bază în împărţirea
inferiori. Iată alte exemple :
Daca am scoate Transilvania si Bucurestiul din tara asta
atunci restul ar muri de foame ...
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Noroc cu faptul ca daca nu ungurii dar macar nemtii au
implementat alta mentalitate in Ardeal cat de cat ...
Cei din sud au invatat de la turci ...
No offense, dar deja începe sa ma irite insistenta cu care se
tot vehiculeaza pe mai multe topicuri ideea conform careia
cam toata puterea economica din Romania este concentrata
in Bucuresti si Ardeal. Constanta, de exemplu, nu depinde
economic nici de Bucuresti si nici de orasele ardelene. Iar
aici activitatea economica este chiar foarte intensa sinu se
rezuma doar la activitatea portuara si turism.
Eu vreau ca TIMISOARA si Banatul sa conduca tara asta .
Nu va ajunge ?
Nu sinteti satui de conducerea dimboviteana?
Sa mai fie si altii sefi si impartitori de bani .
Capitala pe BEGA ! ! !
Desigur, asemenea nemultumiri denotă superficialitatea si
'
'
ignoranta cu care este tratată problema
dezvoltării economice,
' fi neglijată o asemenea mentalitate, care, din păcate,
dar nu poate
e împărtăsită de foarte multi români. Chiar ideea unirii cu
' imediat după evenimentele din
Republica' Moldova vehiculată
1989, a fost si este privită ca „un pas înapoi" în dezvoltarea
'
economică, neglijându-se aspectele legate de unitatea românilor,
de bogătia naturală a solului Basarabiei, sau aspectele sociale. E
' faptul că tări precum Germania sau Ungaria nu si-au
interesant
'
'
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pus niciodată problema tratării în mod diferit sau a desconsiderării
tinuturilor locuite de sasii respectiv ungurii din afara granitelor
'
,
'
tării. Unirea RFG cu RDG., chiar dacă a generat la început unele
'
probleme
de integrare, a fost privită ca benefică, transformând
Germania într-o tară puternică pe un teritoriu lărgit, desi germanii
'
,
din est aveau mari probleme economice.
Si
, atunci, de unde atitudinea românilor de respingere a
românilor din zone defavorizate? Să fie oare românii atât de
materialisti
, iar dezvoltarea economică singurul criteriu de evaluare?
Este interesant de urmărit în ce alte domenii se mai
manifestă patriotismul local. Tendinta de generalizare a unui
' zonă, este o altă formă
defect sau calitate la toti locuitorii dintr-o
'
de patriotism local sau regional."Pavarotti
din Banat" a fost motiv
de mândrie pentru toti bănătenii, inclusiv cei afoni, iar mass media
'
' De ce nu Pavarotti din România?
a întărit această manifestare.
Toti bănătenii consideră că Banatu-i fruncea, chiar dacă recunosc
'
că 'nu e pădure
fără uscături. De cele mai multe ori consideră
însă că „uscăturile" sunt venite la ei în zonă din alte părti ale tării.
'
' că
Aceeasi
care consideră
, atitudine o au o parte din brasoveni
,
moldovenii au invadat orasul lor. Din păcate nu tin cont de
,
'
priceperea sau hărnicia noilor veniţi datorită „politicii lui
Ceauşescu", ci văd numai aspectul legat de locul de baştină al
individului. Nici sibienii nu sunt mai prejos, considerând ca prea
multi olteni s-au stabilit în Sibiu, desi, pe de altă parte consideră
'
,
că venirea oltenilor cu legume si
, fructe proaspete este benefică,
zona fiind săracă în legumicultură. De multe ori aversiunea
să se realizeze, să ocupe
Provine din faptul că noii veniti' reusesc
,
poziţii superioare în societate, depăşindu-i pe localnici.
Mass media este în mare parte răspunzătoare de răspândirea
unei asemenea mentalităti. La stiri nu spun că un individ X a fost
'
,
prins cu un transport de marfă ilegală de exemplu, ci un
mqldovean, creând impresia că toţi moldovenii se manifestă la
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fel. Pe de altă parte în momentul în care într-o ţară străină, de
exemplu Italia, un român încalcă regulile de bună cuviinţă sau
face o infractiune,
nu ne convine să se generalizeze acest
,
comportament la toti românii. Românii din străinătate se simt
'
discriminaţi de cei printre
care trăiesc, deşi la rândul lor se poartă
în mod discriminatoriu, acasă în tară, relativ la românii din alte
' fată
zone. Unii au rămas cu nostalgia
natal dar nu
, de tinutul
,
nostalgia tării
, în ansamblu:
Felicitari tuturor celor care sunt cu sufletul alaturi de Arad
si aradeni. Ne caracterizeaza o mandrie locala foarte
marcanta. Aradul va avea intotdeauna viitor pentru ca are
oameni de calitate indiferent unde s-ar afla ei in lume. Nici
eu nu sunt in tara pentru o perioada destul de mare de timp,
dar citesc zilnic pe Internet ziarele din Arad, iar la mine in
curte am steagul Aradului, care nu ma lasa sa uit «iarba
verde de acasa». Doresc tuturor aradenilor o zi minunata
Interesantă este atitudinea bucurestenilor, care, desi
formează o "mare provincie", tind să-i des~onsidere pe cei di~
alte zone, provincialii fiind priviti ca fiind mărginiti, chiar dacă
'
unii dintre ei provin, la a doua ' sau a treia generatie,
tot din
'
provincie. Convingerea că cele mai multe fonduri sunt retinute
' la
pentru bucuresteni, că ei limitează accesul celor din provincie
'
diferite facilitati sau burse, de exemplu, dă nastere la o serie de
' partea locuitorilor din alte zone.
'
nemultumiri din
"Miticii" din
'
Bucuresti sunt priviti cu acelasi dispret, dar si cu invidia generată
'
'
'
'
'
de atitudinea
de discriminare.
Existenta conferintelor regionale, a ziarelor regionale, a
'
'
proiectelor de dezvoltare
regională,
etc., accentuează impresia
de fărâmitare si de sustinere a int~reselor locale în detrimentul
, '
'
celor generale.
Regionalizarea ca si autonomia regională a fost privită si
'
'
înteleasă diferit de români în functie de interesele economice,

'
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sociale sau politice. Dacă unii o văd strict ca pe o administrare
eficientă a resurselor locale, pentru diminuarea birocratiei si a
' ,
tărăgănării punerii unor proiecte în practică, altii o văd ca o
desprindere de zone nedorite, considerate lipsite' de eficientă,
"ordine si
, disciplină". Intâlnim pe internet si
, o asemenea atitudine
de admiratie fată de conationalii unguri si o dorintă de asociere a
'
'
'
'
Ardealului' cu civilizatia
acestora:
'
Traditia este cheia
rezistentei maghiare si in vremea
grea de dopa 1968, in pofida lui Ceausescu care a facut
enorm rau incercand sa sparga comunitatile si cultura
maghiara din Ardeal. Partial a reusit prin aport de populatie
din sud, pentru asa-zisa industrializare... Despre patriotism ...
Patriotismul maghiar transilvan este un SUMMUM al celor
spuse mai sus. Un patriotism LOCAL, un atasament aprig
pentru locul natal. Ordinea si disciplina au ridicat mereu pe
maghiari dupa razboaie, molime, decimari. Ordinea si
disciplina au facut sa preluam civilizatia germana si sa o
dezvoltam intr-un spirit nou, propriu. Si inca un paradox,
aparent de neinteles pentru cei de dincolo de Carpati: Intre
maghiarii si romanii ardeleni (includ aici si Crisana,
Maramures, etc) NU exista mari deosebiri de mentalitate!
Nu vorbim de acei romani adusi de Ceausescu (despre care
vorbeam mai sus, si care sunt foarte multi, peste un milion ....)
Ei nu au prea reusit sa se integreze in "spiritul ardelean" si
inca si acum, romanii ardeleni "bastinasi" ii numesc "mitici
si regateni", - fara suparare!
Bloguri cu accente de patriotism local întâlnim si
, în
legătură cu echipa locală de football sau baschet preferată,
spiritele încingându-se mai mtllt decât s-ar putea crede, ajungând
până la injurii. Nemulţumiri s-au manifestat şi în legatură cu
traseul turului României la ciclism, considerându-se că sunt
favorizate anumite regiuni.
A

'
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Cei care se simt discriminati în general discriminează la
rândul lor, reactionând emotional si' mai putin obiectiv.
' regionalizării
' s-a' discutat' la diferite nivele ale
Problema
administraţiei, la televiziune sau în dezbateri publice de genul
celei găzduite la 14 martie 2005, de teatrul din Tg.-Mures, cu
'
tema „Regionalizarea între necesitate administrativă si imperativ
politic", mediator, pressed. Pro democratia Cristian Pîrvulescu,
organizată de Asociaţia Lider din Tg.-Mureş.
Opinia publică îşi spune punctul de vedere şi pe internet,
unde simt că au o mai mare libertate de exprimare, datorită si
'
anonimatului după care se pot ascunde. Acest lucru face ca pulsul
populaţiei, (este drept doar a celor care au acces la internet şi
stiu să-l folosească) să poată să fie luat cu mai mare acuratete
'
'
decât
în sondajele clasice.
În concluzie, blogurile oferă informaţii interesante legate
de problema patriotismului local si regional, informatii care ne
dau posibilitate să vedem felul în ' care percep oamenii' relatiile
'
interumane de pe teritoriul tării, cu părtile pozitive si negative,
'
'
precum si rolul implicării emotionale
în 'stabilirea acestor
relatii.

'

'

'

Citatele au _fost luate de pe următoarele site-uri
http:/ /www.hotnews.ro/stiri-arhiva- l l 28223-ochii-roman ia-ioanaspeteanu.htm
http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t88378.html
http://forum.aradon.ro/showthread. php?t= 13
http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t80086- l l 00.html
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MANIFESTATIONS OF PAROCHIALISM PROM ROMANIA REFLECTED ON THE INTERNET BLOGS
Swnmary
1n most of the cases the reasons for local proud are due to some

beliefs in the superiority of that region and its citizens. The limitation
for other regions and other people are the resuit of prejudice and
wrong information. Therefore the attitude is selective in people's
mind and they consider one region superior to another.
Those attitudes are very clear ex posed some times on the internet
blogs. Some people think their region is neglected by govemment,
others consider that their low regional development is due to other
communities invasion, and people are about to change their national
patriotism to parochialism.
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EUROPA ÎN PRESA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA
Miriana Pavlovici,Beograd(Srb)
Presa în limba maternă a sârbilor din România are o lungă
traditie. Primul ziar în limba sârbă din Timisoara a văzut lumina
' în anul 1852, anume publicatia Svetovid
'
tiparului
a lui Alexandar
Andrici. Insă din diverse motive, apariţia lui a fost de scurtă durată
si publicatia a fost mutată la Viena, iar apoi la Belgrad 1 • De
'
' si alte încercări de editare a ziarelor sârbesti în orasul
asemenea,
' în a doua jumătate a secolului 19. şi' începutul
'
de pe Bega,
secolului 20., au fost de scurtă durată. Abia în anul 1934 a apărut
Temişvarski vesnik, a cărui editare a durat până în 1967. Din
anul 1944 se tipăreste săptămânalul Pravda, publicatia Uniunii
'
' 1969 îsi
Asociatiilor Cultural-Democratice
Slave, care în anul
' numele în Banatske novine. Astăzi sârbii din România
'
schimbă
au două publicaţii în limba maternă, săptămânalul Nasa rec
( Cuvântul nostru, n. t.) si trimestrialul de cultură si literatură
'
'
Knizevni zivot (Viata literară,
n.t.).
In lucrarea de fată voi încerca să înfătisez felul în care
' si procesul de integrare
''
Nasa rec a „văzut" Europa
a României
'
în Uniunea Europeană pe parcursul
anului 2006, cu putin timp
înainte de finalizarea integrării. In prealabil, totuşi, este necesar
de amintit context socio-istoric, larg cunoscut, în care s-a desf'asura
'
procesul de apropiere a României de Europa.
După Al Doilea Război Mondial, România devine stat
socialist, perioadă care durează până la prăbuşirea regimului
dictatorial a lui Ceausescu, în anul 1989. De atunci si până la
' România a devenit membră 'a Uniunii
începutul lui 2007, când
A

A

'

•

A
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'

Europene, societatea românească s-a aflat într-o perioadă de
schimbări structurale importante, care au transformat aproape toate
subsistemele ei: cel economic, politic, social si cultural.Prin
'
urmare, în perioada amintită, statul ~i întreaga societate
au trecut
treptat, dintr-un regim închis, ideologic monopolist, dictatorial,
cu o economie dirijată, la o societate modernă, liberală, pluralistă,
definită de respectarea diferentelor si a economiei de piată.
'
'
'

*

* *

Concepţia

de bază al săptămânalului Nasa rec este să
dedice grosul de pagini (fapt de la sine înteles) comunitătii
'
minoritare sârbe, organizatiilor ei, cum ar fi: 'Uniuniea Sârbilor
'
din România- care este si editorul ziarului- scolilor în limba
'
'
maternă, bisericilor sârbesti, ansamblurilor folclorice si asociatiilor
'
'
' De
sportive, respectiv activitătilor
si problemelor lor cotidiene.
'
'
asemenea paginile săptămânalului adesea tratează aspecte din
viata religioasă, traditională si socială a comunitătii sârbe din
'
'
'
'
"'
România,
însă si povestile de viată ale oamenilor de rând. In
'
'
fine,dintre rubricile
permanente
ale' ziarului Nasa rec fac parte si
'
editorialele si comentariile care vizează cotidianul societătii
'
'
românesti, precum si articolele preluate din presa românească,
'
cea din Serbia
si cea' europeană.
' ajuns doar o privire asupra numerelor
Este de
săptămânalului Nasa rec tipărite în perioada cercetării mele ca să
se observe faptul că subiectul „Europa si integrarea României în
Comunitatea Europeană" nu este abordat foarte des. Totusi, se
'
întâlnesc câteva puncte de vedere si luări de atitudine esentiale
'
'
fată de Europa, deseori diferite si chiar contradictorii. Cel mai
'
'
adesea aceste luări de atitudine au apărut în cadrul spatiului acordat
'
societătii românesti - rubrica Săptămâna de la A la Z sau în rubrica
'
'
Ce zice presa- care comentează articolele din presa românească,
si, sporadic, si din cea europeană2 •
'
'
90

https://biblioteca-digitala.ro

Câteodată,

atitudinea fată de Europa iesea la suprafată,
'
'
'
în plan secundar, din diverse articole
sau interviuri,
care tratau
cu totul alte subiecte. Deci, în perioada amintită, Nasa rec nu sa ocupat în mod deosebit de urmările integrărilor europene privitor
la comunitatea sârbă, ci doar referitor la societatea românească
în general. În perioada de tranziţie, întreaga societate românească,
cel putin asa reiese din articolele din Nasa rec a fost motivată de
' ' ardentă de integrare în Comunitatea europeană, cu
o „dorintă
' 3•
toată fiinta"

'

*

*

*

Indiferent de culoarea sa politică, guvernul nostru doreşte
din răsputeri integraraea în Comunitatea Europeană. 4
Această atitudine a fost, printre altele, rezultatul imaginii
pozitive si chiar idealizante create despre Europa în perioada
'
pretranzitională.
~

ln ochii statelor fostului „ lagăr socialist", şi în ochii
României, Europa este„ societatea în care domneşte belşugul şi
bunăstarea".

Mai exact, statele Uniunii Europene, de obicei, sunt
descrise ca fiind societăti, capitalste cu o economie sănătoasă care
asigură populaţiei un trai economic decent, deci ca societăţi bine
situate economic, în unele cazuri chiar bogate, atât ca si comunităti
' a văzut în'
cât si ca indivizi. Totusi, lumea de rând cel mai adesea
'
'
imaginea
Europei o societate
consumistă care prin structura ei
,,deschidea apetitul de integrare a cetătenilor".
Ce frumos este să ai tot ce' au deja de ani de zile
americanii, nemtii sau spaniolii.
Însă pe ~ăsură ce se apropia timpul de integrare în
Unuiunea Europeană, imaginea Europei se schimba şi devenea
tot mai des criticată.
În procesul de negocieri România a semnat un sir
, de
documente prin care se obliga să îndeplinească numeroase
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conditii si cerinte în diverse domenii, de la cel economic până la
' '
'
cel cultural.
Datorită acestui fapt integrările europene sunt
percepute ca un act birocratic, iar Europa e percepută rece şi
rigidă, aplecată spre norme birocratice severe.
În Comunitatea europeană, normele şi legile sunt clare
si trebuiesc respectate pâna la ultima virgulă5 •
'
Uniunea Europeană este si autocrată.
'
Cu această Comunitate Europeană
nu te poţi juca de-a
căci
ea
nu
are
milă.
Ori
asa,
ori del'el.
Se
v-ati
ascunselea,
,
,
:I'
execută ce spune tata!
Deoarece reformele economice au fost cât se poate de
radicale, în tot mai multe articole apărea îndoiala, ori din partea
Uniunii Europene, ori din partea românilor, că ţara ar fi „pregătită
pentru un asemenea pas".
Chiar dacă ne convine sau nu, trebuie să recunoastem
,
că cetăţenii români încă nu se pot ridica la rangul vecinilor din
vest în privinţa nivelului de trai şi a forţei de cumpărare, (nici
măcar cu acele state) ... alături de care am „ convietuit" aproape
jumătate de secol în acelaşi lagăr socialist6... Î~ faţa noastră
sunt nişte„ ani foarte grei", iar situaţia nu va fi„ deloc rozalie
mai ales în economie". 7 Dacă cineva mizează pe ideea de
prosperitate a poporului român după 2007 ar fi bine să ştie că
nu sunt nici un fel de sanse
în această privintă.
Preturile
,
,
,
resurselor de bază sunt mai mari decât cele din Vest, si
, vor si
,
8
mai mari după integrare.
Dintre toate restructurările economice, cetătenilor le-au
' majorarea
picat cel mai greu cerinţele, care, pe de o parte, însemnau
taxelor si a accizelor la anumite produse, ceea ce a dus la cresterea
'
'
Preturilor, iar pe de altă parte - îngrădirea cresterii venitului lunar.
' era în continuă
De ' aceea standardul de viată a românilor
'
descreştere, iar „vinovatul principal
a fost Europa"9 •
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Când s-a produs apropierea s-a constatat că nu-i chiar
totul „ lapte şi miere", ci din contră. Se recomandă strângerea
curelei, îmblânzirea creşterii salariilor.
Pe lângă faptul că este pretenţioasă în cerinţele sale,
Europa a fost cotată de Nasa rec şi ca nesinceră:
Pare se că liderii Europei se joacă cu nervii românilor,
pentru că nicicum nu se exprimă clar în privinţa integrării, ba-i
albă, ba-i neagră. 10
În continuare, Europa pare egoistă şi orientată doar spre
propriile-i interese:
Biznismenii europeni sunt păsări de pradă care promit
poporului român totul şi de toate, cel mai adesea ceea ce în
tările lor nu are trecere. 11
'
Însă, chiar dacă unele reforme economice au fost extrem
de dure, totusi se astepta ca măcar cele din planul social să fie
,
'
mult mai uscare. Statele europene sunt considerate societăti
' care înainte de toate insistă pe toleranţă şi pe
'
multiculturale,
drepturi egale ale tuturor cetăţenilor.
Europa este un„ mozaic etnic". Este foarte sensibilă şi în
această privinţă verifică sistematic stadiul de dezvoltare a statelor
membre, iar„ tumulturile" etnice suntfoarte greu tolerate. 12
Tocmai în domeniile amintite se considera că România,
si mai ales Banatul si Timisoara, sunt cei mai aproape de Europa.
'
'
,
România se consideră o Europă în miniatură, celpuţin sub
aspectul diversităţii de minorităţi naţionale printre care domneşte
armonia, înteleuerea,
colaborarea si
exemiplară, ca si
,
o·
, convietuirea
'
,
în cazul relaţionării cu populaţia română majoritară. 13
Din aceste considerente, nu lipsită de mândrie, Na.sa rec
deseori a subliniat faptul că Timisoara poate servi ca model pentru
'
reforma întregii societăti românesti:
'
'
Graţie poziţiei sale geografice, Timişoara s-a dezvoltat
sub influenţele Vestului şi ale modernismului. Are legături
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seculare cu civilizaţia vestică. Aici, contactul cu Europa nu
reprezintă nici o noutate... este oraşul cel mai dezvoltat din
România în contextul integrării în UE. Străzi curate, cafenele
sic,
drumurile sunt în curs de renaratie.
Pentru români Ti.misoara
,
r
,
,
este un adevărat exemplu, cu număr mic de şomeri, cu număr
mare de specialişti, etc. 14 Locuitorii Timişoarei sunt de părere,
iar unele cercetări europene indică asta, că oraşul de pe Bega
este „ oraşul românesc cel mai pregătit" pentru integrare,
deoarece are o bună deschidere spre Vest şi edili„ hotărâţi, care
au scopul de a moderniza instituţiile după modelul celor din
UE" 15 •
Este cunoscut faptul că pe lângă multietnicitate si tolerantă,
'
'
Europa promovează şi liberalismul şi egalitatea de drepturi
pentru
toti cetătenii. Ea tinde spre deschiderea/desfiintarea frontierelor
'
'
,
si spre liberul trafic de bunuri si de persoane, ceea ce subîntelege
'
'
'
si
, dreptul la călătorii si
' la muncă în străinătate. Multi, au văzut
exact aspectele mentionate
ca fiind cele mai mari beneficii ale
,
apropierii si ale integrării României în Uniunea Europeană.
In baza acordului a două guverne, cetăţenii români
lucrează legal în Spania, pe plantaţiile de căpşunil 6 • Odată cu
libertatea de circulatie si cu „ vizele Shenghen " multi cetăteni
' ,
'
'
români şi-au găsit de lucru prin toată Europa. Din Israel până
în Spania, peste 150. OOO de români lucrează în construcţii. 17
Din această cauză, o mare dezamăgire pentru români au
reprezentat atitudinile Marii Britanii şi ale Germaniei, care s-au
orientat către închiderea graniţelor lor şi introducerea embargoului
de muncă din România si Bulgaria18 • Pe lângă faptul că
Pe forta
,
'
o asemenea atitudine a fost cotată din partea ziarului Nasa rec
ca fiind orgolioasă, a fost privită si ca una exploatatoare:
'
Cetătenii României deia lucrează de câtiva ani în Uniunea
'
:,
'
Europeană„ în mod capitalist însă pe salariu de sclav " 19 •
iar în final si rasistă:
'
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Ziarele Financial Times, Sunday Express, The
Independent mustesc de comentarii şi analize că România "va
inunda Marea Britanie cu copii bolnavi de sida, cu traficanţi de
droguri şi cu personae de naţionalitate albaneză şi sârbă, cu
şoferi iresponsabili", şi de aceea se analizează situaţia permiselor
de muncă. 20 Europenii s-au săturat ca străinii să le„ cucerească"
locurile de muncă, mai ales că-i consideră „paraziti "si criminali
' '
care pun în pericol rasa albăn.
Tot asa, imaginea Europei este clădită pe imaginile despre
'
acceptarea diferentelor
culturale si istorice, însă în paginile
'
'
săptămânalului Nasa rec se menţionează că nici măcar în aceste
domenii Europa nu arată destulă sensibilitate. Mai exact, în viaţa
de zi-cu-zi a românului, Europa birocratizată, sub firmele de genul
„protejarea mediului înconjurător", ,,interzicerea chinuirii
animalelor" introduce tot felul de reguli si de norme, care în ochii
'
Populatiei autohtone par cel putin ciudate, iar nu rareori si hilare.
' De acum înainte, crescătorii
'
' să fie
de curci vor trebui
foarte prudenţi, căci dacă observă că un curcan ţine ciocul
întredeschis ... înseamnă că e la un pas de şoc hipertermie... Dacă
în zonă se află si vreun inspector sanitar, isca si o amendă, care
deseori depăş~şte valoarea financiară a cur~anului2 2 . Înainte
de tăiere,fiecare pasăre de curte sau vită trebuie să fie odihnită
si nestresată. Si cum se face asta, pentru numele lui
'
'
Dumnezeu?
!23 Tăranii
nostrii si crescătorii de animale se miră
'
'
'
si se crucesc înfiata acestor norme si cerinte ale Comunitătii
europene. Mai mult, crescătorii de animale declară că de astfel
de confort nu beneficiază nici ei înşişi în casele lor. Coteţele trebuie
să fie dotate cu muzică, ca la discotecă. Acest fapt este mai mult
decât hilar pentru crescători, deoarece porcii şi vitele se cresc
pe aceste meleaguri de sute de ani 24 •
Pe lângă acest fapt, impunându-le recomandările pe care
le fac ca pe niste „standarde mai înalte de civilizatie", Europa i-a
'
'
,

I

I

95

https://biblioteca-digitala.ro

I

I

cotat ca „îndeajuns de necivilizati"
, pe românii pe care, cum s-a
mai mentionat,
în această sferă îi consideră ca fiind cei mai
,
apropiaţi de ea, situaţie care conform comentariilor din Nasa rec
este cel putin inadmisibilă.
'
Euroipenii
civilizati
, ne recomandă tot si
, de toate în
procesul acesta de integrare, de parcă suntem căzuţi de pe Lună.
Găselnita
, cea mai nouă este că românii nu au habar să-si
, spele
rufele! Ei folosesc detergent peste măsură şi încălzesc apa în
maşinile de spălat mai mult decât este nevoie. De aceea li se
recomandă„ detergentul deştept, concentrat, care va economisi
sute de tone de ambalaj, care va reduce poluarea şi va facilita
economisirea energiei electrice25 • Timişoara vafi mai civilizată
decât până acum. Este interzisă uscarea rufelor pe balcoane,
scuturatul ştergătoarelor de pantofi pe stradă sau în curţile
interioare ale blocurilor, iar o armată de insepctori va aplica
amenzi usturătoare2 6 •
Chiar jignitor.
Sub firma modernităţii, Europa civilizată nu va permite
unele obiceiuri barbare precum este, după părerea ei, tăierea
porcului27 •
Însă, de o importantă mult mai mare sunt viziunile si
'
'
evaluările, care deseori apar în Nasa rec ,precum că, prin astfel
de cerinte si atitudini, Europa reprezintă o amenintare la
' ,
'
prezervarea tradiţiilor.
Uniunea Europeană ar vrea, în ruptul capului, să ne
descotorosească de toate bunele (şi poate şi relele) obiceiuri şi
tradiţii de la sat... După întreruperea modurilor tradiţionale de
creştere şi sacrificare a vitelor, a producţiei de lapte (după reţeta
străbunicii), înmormântarea martilor, prepararea pâinii - a venit
rândul şi la fiertul ţuicii. În gospodării, gropile de iarnă pentru
zarzavat vor fi înlocuite de cele industriale, iar bunurile
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comestibile, precum sunt cele din Europa, nu vor mai avea gustul
apreciat de populaţia autohtonă, deja la fel ca roşiile şi merele28 •
Câteodată, Europa ciunteste istoria.
In manualele actuale există tendinţa ca toate conflictele
istorice şi armate între popoare şi state să.fie total şterse... Probabil
că în Europa unită nu are sens să se amintească duşmăniile
tradiţionale dintre state şi imperii, ci să se propage toleranţa,
înţelegerea şi tot aşa. Personal nu văd unde este aici istoria
care se bazează pe întâmplări reale, pe fapte. O istorie ciuntită
şi inversată nu poate fi de folos nimănui, deoarece doar prin
cunoasterea evenimentelor reale, chiar dacă sunt câteodată
durer~ase, putem să ne orânduim un viitor mai bun 29 •
În afară de asta, prin impunerea omogenitătii conform
unui model nu doar economic ci ~i politic, Uniunea 'Europeană
redefineste conceptia de suveranitate si schimbă pozitia si rolul
'
'
'
' '
statelor nationale.
In Europa statele dispar ca şi subiecte, şi tot mai des se
vorbeste despre euroregiuni30 •
' În acest mod, Europa creează o carentă de „opinie
intematională oficială" si contribuie la sugrumarea '„componentei
'
'
nationale"
si distruge culturile
si identitătile nationale.
'
'
'
' a unui popor
„ Sentimentul
patriotic şi' cel de apartenenţă
într-un stat aproape că nici nu se mai manifestă în rândurile
tinerilor din România. Conform unei anchete, 88% din tinerii
de la 15 la 24 ani ar dori să emigreze dacă ar avea şanse reale
pentru acest pas 31 •
Pe de altă parte, ,,în Europa unitară lipseste pe fată o
,
'
atitudine europeană unitară care ar repara carenta conceptului de
' este adesea
„national" 32 , si de aceea Uniunea Europeană
'
' „organism artificial", un „super-stat" 33 , un
concepută
ca un
megastar cu un comportament orgolios. 34
Totusi trebuie subliniat că Nasa rec nu trece sub tăcere
'
faptul că Europa
ajută financiar reformele din România.
A

A

'

'
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Producătorii agricoli vor primi subventii de

la Europa35 •
Însă si
, aceste promisiuni câteodată ;unt percepute ca
fiind nesincere.
Banii de care dispune Europa pentru pregătirea forţei
de muncă sunt nesinceri, pentru că„ exact acea forţă de muncă
va ajuta companiile ei să înregistreze un venit si mai mare. 36 "
În final se poate constata că integra;ea României în
Uniunea Europeană este un proces care a provocat şi provoacă
în continuare diferite controverse, dispute care permiteau ca
această integrare să se interpreteze în mai multe sensuri, în repetate
rânduri. Transformările de care a avut parte statul român în acea
, atotcuprinzătoare, si
, nu este de
P erioadă au fost numeroase si
mirare că de ambele părti, s-a sesizat o profundă neîntelegere.
,
Imaginea Europei pe care săptămânalul Nasa rec a zugrăvit-o
cititorilor săi în anul 2006 a fost de asemenea polarizată, însă
totusi
, caracterizată de accentuatele, atitudini asa
, numite
eurosceptice. Pe de o parte, chipul Europei a fost deseori zugrăvit
conform principiilor mitologice, deoarece din tara
, făgăduintei
, ea
s-a transformat treptat într-un hibrid rece, calculat şi birocratic,
care, cel mai atenuat fiind spus, nu are simt, pentru ceea ce este
de valoare, de la istorie si traditie la natiune. Pe de altă parte,
.
'
'în urma' faptului că Nasa rec
euroscepticismul
s-a constatat
transmitea extrem de rar asteptări
optimiste si
,
, idealizante din
partea Europei şi de la euro integrare, a cărei adepţi desigur că se
aflau si în rândurile societătii române si printre membri comunitătii
'
'
'
sârbe.' Dealtfel, comentariile
acestui
săptămânal la adresa
eurointegrării deseori au fost sentimentale, nostalgice, orientate
spre trecut - vechile vremuri bune- şi de aceea câte odată nu
sunau îndeajuns de pragmatic si
, de rational.
,
Traducere din limba sârbă Borko !lin
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NOTE
1

,lzywaH Tionoe, CpncKa WTaMna y PyMyHHjH, TeMHWBapcKH 360pHHK 1,
HoeH Ca.u 1994, 181 (D. Popov, Presa sârbă în România, n.t.)
2
Autorul primei rubrici menţionate este Srboliub Miscovic, redactorul
~ef al săptămânalului Nas a rec , iar a doua rubrică, care este de fapt
Revista presei, este realizată de Goran Miscovic. Pentru evitarea
repetiţiilor dese a numelor autorilor în evidenţierile care urmează voi
folosi iniţialele lor S.M. ~i G.M., precum ~i iniţialele N.R. pentru
denumirea publicaţiei, iar denumirea rubricilor nu o voi repeta.
3
S.E, N.r. 832, 27 ianuarie, 3.
4
S.M., N.r. 840, 24 martie, 3.
s S. Miscovic, Înainte de tăiere, porcul trebuie să fie „odihnit", N.r. 848,
19 mai, 20.
6
S.M., N.r. 856, 14 iulie, 3.
7
G.M., Oare UE este un organism artificial? N.r. 839, 17 martie, 5.
8
S.M., N.r. 840, 24 martie, 3.
9
Srboliub Miscovic, .. Ţunami"de scumpiri în iulie, N.r. 824, 7 aprilie,
20.
10
S.M., N.r. 845, 30 iunie, 3.
11
S. M., Nu cumpăraţi televizor, mai degrabă răsfoiţi vechile albume!
N.r. 845, 28 aprilie, 23.
12
G.M., N.r. 839, 17 martie, 5.
Srboliub Miscovic, Dialog interetnic + Subiectul expoziţiei în palatul
Parlamentului, N.r. 846, 5.
13

Goran Miscovic, nmişoara lăudată în presa belgiană, N.r. 849, 26 mai, 5.
G. M., N.r. 836, 24 februarie, 5.
16
S. M., N.r. 848, 19 mai, 27
17
S. M., N.r. 842, 7 aprilie, 3.
18
Srboliub Miscovic, Uşi închise pentru muncitorii români, (n.t.) N. r.
871, 27. octombrie, 20; S. E, N. R. 862, 25 august, 3.
19
S.M., N.r. 861, 18 august, 3.
20
Goran Miscovic, Campania antiromână în presa britanică (n.t.), N.r.
862, 28 august, 5.
14

15
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Goran Miscovic, Ultranaţionalismul în Europa este în creştere (n.t.),
N.r. 878, 15 decembrie, 5.
22 Srboliub Miscovic, Un„ confort" mai mare pentru iepri şi găini! (n.t.),
21

N.r. 878, 15 decembrie, 21.
23 S. Miscovic, Înainte de tăiere porcul trebuie să fie„ odihnit" (n.t.), N.r.
848, 19 mai, 20.
24
S. M., Porcii şi ... discotecile (n.t.), N.r. 851, 9 iunie, 22.
25
S. M., N.r. 870, 20 septembrie, 3.
26

S. M., N.r. 876, l decembrie, 3.
Srboliub Miscovic, Răcorirea înainte de
868, 6 octombrie, 21.
27

tăierea

porcului (n.t.), N.r.

Srboliub Miscovic, Răcorirea înainte de tăierea porcului (n.t.), N.r.
868, 6 octombrie, 21.
29
Interviul lui Ivan Markov în : Srboliub Miscovic, Elevilor trebuie să le
28

fii
30

31

şi pedagog şi părinte (n.t.), N. r. 878, 15 decembrie, 8.
S. M., N. r. 849, 3.

S. M., N. r. 866, 22 septembrie, 3.

32

G. M., N. r. 839, 17 martie, 5.
n S. M., N. r. 850, 2 iunie, 3.

34

G. M., N. r. 839, 17 martie, 5.

35

Srboliub Miscovic,

Şi

Europa îi va ajuta pe ţărani (n.t.), N. r. 873, l O

noiembrie, 23.
36
S. M., N. r. 867, 29 septembrie, 3.
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A PRESENTATION OF EUROPE IN THE SERBIAN NEWSPAPERS FROM ROMANIA
Swnmary

The article presents the weekly Serbian newspaper named Nasa
rec from Timisoara and how Romanian integration is seen by
the European Union. The author's opinion is that after 1990
Europe was presented like a beautiful community of nations, but
after the European integration, the newspapers in our country
criticized very often Europe for not treating very well our people.
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RELATIILE ROMÂNILOR CU CEILALTI ÎN SATELE CU
POPULATIE MIXTA DIN UNGARIA
'
Elena Csobai,Bekescsaba(Hu)
'

V

'

Scurt istoric al comunităţilor române~ti
Din istoria Ungariei este cunoscut faptul că, în cursul celor
150 de ani de ocupatie turcească, în urma nesfărsitelor războaie
' Ungară, multe tinuturi au'rămas pustii, o
si lupte duse în Câmpia
'
mare
parte a populaţiei s-a prăpădit ' sau s-a refugiat. Marea
majoritate a asezărilor
s-au depopulat. Prin urmare, pe la sfărsitul
,
,
secolului al XVII-lea si în cursul secolului al XVIII-lea aceste
regiuni au fost din nou'populate. 1
Strămosii românilor din Ungaria s-au stabilit în localitătile
'
de azi pe la sf'arsitul
secolului al XVII-lea si în cursul secolului' al
'
'
XVIII-iea, ba chiar si în secolul al XIX-lea
'
Referitor la colonizarea populaţiei române~ti, în cursul
secolelor XVII, XVIII si XIX-iea putem vorbi despre migratiune
,
'
spontană (voluntară) si
, despre colonizare organizată de mosieri,
,
cu sprijinul curtii imperiale. Identificăm prin urmare două etape:

'

a, stabilire primară
b, colonizare secundară. 2
În prima etapă, primară, a stabilirii populatiei românesti,
'
'
în urma diriJ'ării directe a colonistilor de către mosieri,
s-au for~
' trăiesc întrmat asezările cu populatie mixtă,' unde si azi românii
'
... '
'
un număr mai mare. In plus, populaţia românescă stabilită în
aceste asezări, fără exceptie, a fost de religie ortodoxă. 3
,

'
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În a doua etapă, numită secundară, pe lângă o aşezare cu
sau mixtă, se formează o nouă aşezare.

populaţie românească,

În secolele XVII si
, în prima jumătate a secolului al XVIIIlea, în comitatul Bihor existau 11 asezări
locuite si
de români:
,
'
Bedeu, Darva,, Apateu, Săcal, Micherechi, Peterd, LetaMare, Pocei, Cristor, Jaca si Vecherd. Pe baza cercetărilor de
' Micherechi, Leta Mare, şi Apateu
până acum numai în comunele
colonizarea românilor a fost direct organizată de proprietarii de
pământ din zonă.
Românii stabiliti în aceste localităti au fost, după cum am
'
'
arătat deja, ortodocsi.
,
De altfel popularea aşezărilor cu români coincide aproape
cu înfiinţarea parohiilor ortodoxe din aceste satele.
Peste cîteva decenii de la stabilire, românii din Leta Mare,
4
Bedeu si
, Pocei au trecut la religia greco-catolică.
În comitatul Bichis venirea românilor a continuat în secolul
al XVIII-iea si s-a întins' până la sfârsitul secolului al XIX-lea.
' colonizării românilor' şi al înfiinţării parohiilor
Cronologic şirul
ortodoxe a fost următorul: Giula, Chitighaz, Dichis,
'
Bichisciaba, si Ciorvas.
..
i
'
'
In aceste localităţi românii au rămas în marea lor majoritate
până azi la religia ortodoxă. Totuşi,trebuie să spunem,că la
începutul secolului al XX-iea, o parte a populaţiei de religie
ortodoxă a trecut la Biserica Baptistă. 5
Al treilea comitat al Ungariei, unde în secolul al XVIII-iea
s-a stabilit populatie românească, a fost Comitatul Cenad. În
' si Cenadul Unguresc românii s-au atasat
localitătile Bătania
sârbilor' existenti deja' acolo, cu care, fiind de aceeasi religie, 'si' ortodoxe comune.
'
'
au înfiintat parohii

'
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În prima fază a convietuirii componenta populatiei sârbesti
' mai târziu, în' a doua jumatate
'
'al
a fost cu puţin peste 50 % , însă
secolului al XIX-lea, numărul sârbilor a început să scadă si să
'
crească în schimb numărul românilor. Concomitent cu scăderea
populatiei sârbesti începe să se schimbe radical si componenta
' ca urmare
'
'
'
populatiei,
a stabilirii ungurilor. 6

'

Pe lângă cele două localita~ amintite mai există încă o parohie
la Buda, unde în secolul al XVIII-lea, grecii si
'
macedoromânii li s-au alăturat sârbilor, aflati deja acolo, si
'
'
împreună au întemeiat o comunitate bisericească ortodoxă. Pe la
sfârsitul secolului al XVIII-lea, credinciosii greci si macedoromâni
au depus eforturi pentru a se despărti de sârbi. În ~ul 1788 cererea
le-a fost acceptată, iar în anul 1793' s-a terminat ~i zidirea bisericii
comunitătii, ce îsi spunea „Graeco-valahica cumunitas Pestiensis".
In secolul următor numărul grecilor a început să scadă, iar
al românilor să crească motiv pentru care a început o nouă
miscare de despărtire a grecilor de români. Până la urmă românii
'
au 'fost scosi din biserica
comună si au făcut demersuri pentru a'
'
si înfiinta o biserică ortodoxă românească,
independentă. Biserica
'Ortodoxă
' Română din Budapesta s-a înfiintat abia în anul 1900
' 7
si ea fost adăpostită în capela existentă si azi.
'
'
românească

A

'

'

În secolul al XIX-lea colonizarea populatiei românesti a
'
continuat în alte două localităti, Aletea si 'Otlaca-Pustă,
' Arad. '
apartinătoare la acea dată comitatului
In Aletea, românii s-au stabilit imediat după colonizarea
germanilor, prin anii 1740, initial la sălasele din imprejurimile
'A
'
comunei, ca angajati ai acestora.In timp, numărul acestor români
' nu a fost o populaţie compactă. Astfel se
a crescut treptat, însă
explică faptul că aletenii au fost afiliati până în 1918 la biserica
' la cea din Chitichaz. Siortodoxă din Otlaca(Ro) iar după 1920
'
'

A
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au înfiintat o parohie ortodoxă proprie abia în anul 1934 iar mai
târziu si o' capelă modestă, care există si azi.
'
'
Otlaca-Pustă spre deosebire de Aletea este o asezare
înfiintată târziu, prin anii 1890. În acest caz este vorb~ de o
colonizare secundară.In acel an, Ştefan Rusu, de religie ortodoxă,
băstinas din comuna Otlaca (azi Grăniceri din România) a dăruit
'
'
gratuit
unor
familii de români săraci 40 de loturi de pământ, cu
conditia ca acei români de religie ortodoxă, care doresc să se
'
stabilească
în pusta Otlăcii, să-si construiască case.Tot Stefan
'
Rusu a înfiintat si parohia ortodoxă
si a construit biserică,' casă
' '
'
8
Parohie si scoală românească.
'

A

' '

Pe baza celor spuse putem constata că, în toate localitătile
'
unde românii s-au stabilit definitiv si-au înfiintat biserici ortodoxe.
'
'
Din toate localitătile în care îi găsim atestati azi numai cinci au
'
'
fost,chiar de la început,
compact româneşti: Bedeu,
Micherechi,
Vecherd, Chitighaz ~i Otlaca Pustă.
Dintre acestea numai Micherechiul este si azi majoritar
'
românesc, 90% din populatie fiind români. 9
In localităţile cu populaţie mixtă (Darva~, Săcal, Apa teu,
Peterd, Leta Mare, Pocei Jaca, Cristor, Ciorvas si Giula),
românii colonizati au găsit o populatie maghiară. ' '
In Buda, Bătania si
, Cenadul Unguresc românii au
convietuit cu sârbii, în Aletea si Giula cu germanilor, iar în
Bichisciaba cu slovacilor. In sîarsit, în localitătile Buda, Dichis,
î
'
'
'
Bichisciaba au convietuit la început cu „grecii"(macedoromânii).
'Prin unnare în toate
' aceste localităti românii au fost chiar de
la început minoritari, exact ca si azi. 10 Insă chiar si în aceste conditii
'
'
'
populaţia românescă a crescut până prin anii 191 Otreptat. 11
A

'

A

'

'

'

A

'

A

'

Ca grup etnic, încă de la începutul stabilirii sale definitive pe
aceste meleaguri, minoritatea română din sud-estul Câmpiei
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Ungare s-a autodefinit în primul rând prin limba română, prin
atasamentul ei fată de biserica ortodoxă română, prin
'
'
devotamentul
fată de scolile confesionale si în al doilea rând prin
' diferitelor
'
'
participarea la viaţa
asociaţii culturale, de lectură, de
teatru si corale. Cu ajutorul institutiilor amintite românii s-au
'
mentinut,
acestea au oferit cadrul' cultural necesar pentru
,
supravietuire, pentru păstrarea identitătii etnice.
Incepând din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, pe
lângă biserica ortodoxă, scolile confesionale si diferitele asociatii
'
'
culturale, minoritatea română
a fost sustinută si' de câtiva mecenati
'
ai culturii româneşti, cum au fost Elena'Ghiba' Birta, Teodor
Papp,'
Emanuil Gojdu, Stefa Rusu, care au jucat un rol deosebit de
'
important în viata comunitătilor
românesti. Prin donatii si diferite
'
,
,
' '
fundaţii ei au sprijinit răspândirea culturii româneşti. 12
A

mixtă

'

'

II. Relaţiile românilor cu Ceilalţi în satele cu populaţie
din Ungaria.

Din acest scurt istoric am

văzut, că,

cu câteva exceptii,
'
populaţia românească colonizată a convieţuit încă de la început
cu populatiile existente deja în localitătile în care s-au asezat.
"
'
'
'
In continuare
voi încerca să prezint
prin câteva exemple
modul în care au convietuit aceste populatii în diferitele localităti.

'

'

'

Un prim exemplu este Bichisciaba, care în mare majoritate
era locuită de slovaci evanghelici şi catolici. In secolul XIX-iea, pe
lângă minoritatea maghiară, românii alcătuiau aici a doua minoritate.
Românii împreună cu grecii (macedoromânii) si-au
'
construit o biserică ortodoxă în centrul comunei.
Cu vremea însă,căsătoriile mixte dintre români si
, slovaci
au dus treptat la asimilarea românilor, care încet au început să-si
cazul în care un slovac s-a căsătorit
P iardă limba si' traditiile.În
'
106
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cu o româncă copii erau botezati în biserica ortodoxă si învătau
' religie. Pe la sf'arsitul' secolului
'
si limba mamei în cadrul orelor de
'al XIX-lea biserica ortodoxă, în frunte cu preotul
' român, s-a
străduit să oprească asimilarea românilor. Însă slovacii sustinuti
' 'a
de biserica evanghelică, ca să-şi păstreze poziţia, prioritatea,
pornit un atac contra preotului ortodox. Acest atac a apărut şi în
presa timpului. Săptămânal erau semnalate conflicte, dar în primul
rând preotul ortodox era cel atacat, pentru că nu vroia să vorbească
decât româneste. Populatia slovacă majoritară nu a fost tolerantă
'
'
fată de minoritatea română nici măcar atunci când si ea a început
să-si apere identitatea. In deceniile următoare minoritatea română
se 'adaptează la viata socială a comunei fără conflicte si
'
'
înregistrăm chiar o tendinţă de asimilare voluntară. 14
'

A

'

Un alt exemplu de convietuire este cel oferit de comunele
Leta Mare, Pocei si Darvas. In toate trei satele, românii au găsit
' s-au asezat
'
la venire unguri, încât
într-un nucleu de locuire separat,
'
numit Ola-veg sau partea românească. Partea ungurească a satului
se numea Magyar-veg iar aceste denumiri s-au păstrat până prin
anii 1990. Aceasta însemna, că fiecare parte, si cea ungurească
'
si cea românească, îsi trăia viata traditională aparte
de parcă ar fi
'
,
'
'
fost două comune separate. Viata era strict reglementată si fiecare
'
'
parte trebuia să respecte revendicările
celeilalte părti. Căsătorii
'
mixte nu s-au legat până prin anii 1945. Ungurii si-au mentinut
autoritatea printr-un separatism, desi în Pocei si 'Leta Mare' au
avut cu românii o biserică comună, greco-catolică. In Darvas
unde românii au biserica lor aparte, ortodoxă, sunt priviti de'
'
unguri si astăzi ca o comunitate aparte, care vorbeste altă limbă
' traditii. 15
'
si are alte
'
'
A

'

'

'

A

În localitătile Bichis, Ciorvas, Giula si Buda, unde românii
' început' minoritari
'
' s-a străduit să se
au fost încă de la
grupul
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adapteze vecinilor, să corespundă cât mai bine cerintelor,
normelor majoritătii. Acceptarea acestor normele a dus în' cele
' o asimililare voluntară, foarte rapidă.
mai multe cazuri spre
Dintre asezările cu populatie mixtă, în comunele, în care
'
' fost cele mai multe conflicte.
românii au convietuit
cu ungurii, au
'
Un asemenea exemplu
este comuna Crîstor.
Casele lor au fost amestecate printre ale ungurilor, din cauza
căsătoriilor mixte, legate de timpuriu. Din cauza acestor căsătorii
mixte s-au iscat cele mai multe conflicte.
Cu toate că românii au avut în secolul al XIX-iea o biserică
ortodoxă puternică, cu doi preoti, cu o scoală confesională, în
' Ca urmare, românii
anul 1900 acestă biserica a fost 'dărâmată.
rămasi îară biserică, mai apoi fără scoală, au trecut la Biserica
'
'
Reformată si la cea Baptistă. Dintre toti informatorii, foarte putini
'
'
'
ne-au mărturisit,
că sunt la origine români, dar de fapt le era si
'
rusine să fie români, să stie să vorbească româneste, dacă odată
'
au' trecut la reformati sau' la baptisti. 16
'
'
Comuna Chitighaz este un exemplu de exceptie fiindcă,
localitatea abia după aproape un secol de la colonizare' a devenit
localitate mixtă. 17 Românii din Chitighaz au fost colonizati în comună
în mai multe etape, dar încă în anul 1718 aveau deja o 'comunitate
bisericească ortodoxă, cu doi preoti. În monografia comunei
' au venit maghiarii." 18
Chitighaz putem citi că abia „în anul 1804
Anul 1804 a adus o schimbare radicală în componenta
'
etnică a comunei. Acum au fost colonizati în localitate maghiari
din satele învecinate cu populaţie mixtă,' care de la bun început
au fost angajati la domnie, si s-au asezat lângă castelul domenial.
' în apropierea
'
'
Casele lor erau
centrului
domenial în asa-zisele
„zecimi inferioare", după ce în anul 1812 au fost reg~larizate
definitiv loturile de casă din comună. Informatorii întrebati au
'
explicat situatia din satul lor în felul următor: ,, La început unguri

'
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n-or fost în sat, ei mai apoi or venit dă la Jula. În sat or fost trii
zecimi si numa în prima zecime or fost mai multi unguri. Unguri
'
,
nu să împrăstieu printre români si casele lor erau în prima zecime
'
'
~
si aveau casele mai mici ca ale românilor. lncă si prin anii 1950
' prima zecime români nu or fost decît două-trei
' familii, mai
în
apoi s-or amestecat. Încă în 1950 românii nu or ~tiut bine
ungureste.
Copii români la grădinită
'
, or început să învete
,
ungure~te. Românii or fost mai lucrători, mai flămînzi după lucru,
mereu si
la Aletea la nemti, să lucre. Românii erau mai flămînzi
'
după lucru în sensul că erau mai harnici, aveau case mai mari.
La jocu românesc nu mere nici un ungur, dar nici la unguri nu
mereu românii. Da nici nu să căsătoreau românii cu ungurii numa
după 1945. Dar dacă să mai întîmpla părintii
, nu i-or primit în
familie numa după mai multi ani." 19

'

Comuna Aletea este o altă exceptie. Aici populatia
,
'
românească s-a stabilit imediat după colonizarea germanilor.
Populatia germană din Aletea datorită tehnologiei avansate (pe
care au 'adus-o cu ei) aveau un nivel de viată mai ridicat fată de
'
cei din jur. Averea le-a pennis să-si angajeze 'muncitori din rândul
'
românilor si chiar s-au înrgijit să le asigure conditii de viată
' Românii angaJ· ati au locuit initial la
' sălasele
'
acceptabile.
'
'
'
germanilor. Trepat comunitatea s-a mărit prin migratii secundare
' si Siclău.
dinspre localitătile vecine Chitighaz, Otlaca, Simand
In aceste sălasele ale nemtilor,situate la o distantă de cîtiva
'
'
'
,
kilometri de comună, trăiau în fiecare circa 20-40 de oameni.
Românii trăiau prin urmare oarecum izolati, între ei, la câtiva
' ·',
'
kilometri de comuna germană.Desi trăiau în gospodăriile nemtesti
'
, '
germanii nu se ametecau în viata
, familială a românilor, ei între ei
vorbeau româneste. Neavând biserică ortodoxă în comună,
' ortodoxă din Chitighaz, iar când era iarnă
mergeau la biserica
cumplită erau botezati
, în biserica catolică a germanilor. De altfel
A

'

,
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'

'

germanii i-au respectat pe angajatii lor români pentru hărnicia si
'
'
străduinta acestora si au respectate conditiile contractului de
'
'
'
angajare. Germanii nu le-au cerut românilor să renunte la folosirea
limbii materne sau să renunte la religia ortodoxă.' Desi nu au
'
'
avut biserică ortodoxă, viata religioasă
a aletenilor a fost sustinută
de populatia românească 'din vecinătatea comunei Aletea ' si de
'
'
bisericile ortodoxe
din aceste asezări. 20
Informatorii întrebati, :fa.1-'ă exceptie au afirmat că „gazdele",
'
'
adică germanii de pe toate domniile si-au însusit limba română, iar
'
'
românii au învătat limba germană. Informatorii
au povestit că
'
germanul întotdeuna comunica în româneste sau în germană cu
'
un român, si niciodată nu vorbea cu el ungureste
iar când îl saluta
21
numai în limba română o făcea. In contactele de toate zilele
germanii se comportau cu atentie fată de români si invers.
' această
'
'
Ajutorul era reciproc, iar
tolerantă se explică prin
' acelasi mediu
faptul că atât germanul cât si românul a ajuns în
'
'
străin, din acest punct de vedere soarta lor fiind comună. Toleranta
'
germanilor si convietuirea pasnică au contribuit si ele la păstrarea
'
'
'
'
identitătii românilor.
!

A

!

'

În Bătania şi Cenadul Unguresc convieţuirea a început
între români si sârbi. Desi sârbii vorbeau limba sârbă religie
'
'
ortodoxă comună a apropiat cele două comunităti încât foarte de
timpuriu au fost încheiate căsătorii mixte.De' altfel, până la
despărtirea Biserici Ortodoxe Române de cea a sîrbilor, din anul
' două populatii au avut institutii comune, care totodată
1864, cele
'
'
au fost si cele mai importante
institutii purtătoare
ale identitătii lor.
' După 1864 cele două minorităti
'
'
se întăresc reciproc
'
fiindcă în ambele localităti sunt adusi maghiari,
care pe la sf'arsitul
'
'
'
secolului alcătuiesc, cel putin în Bătania, majoritatea. 22
'
Folosind cuvintele informatorului
putem spune asadar că
'
„unguri nu or pre fost numai cîtiva, care or fost slugă la români
si
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la sîrbi, sau arendasi tot la români si la sîrbi. Acestia or luat
'
'
'
părnîntul în arendă şi or sămănat ceapă ei or fost din Macău.
Românii s-or înteles tare bine cu sîrbii că în tătă familia o fost un
'
sîrb, sau un român.
Tăti sîrbii or stiut româneste, numa nu tăti
' tăti românii
' si tăti sîrbii, iar
'
românii or stiut sîrbeste.' La joc mereu
'
,
'
' '
ungurii numa aceea care or învăţat la vreo şcoală superioară.
Românii nu se căsătoreau numa cu sîrbii". 23
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN ROMANIAN
AND HUNGARIAN COMMUNITIES IN THE MIXED
POPULATION VILLAGES FROM HUNGARY
Summary
After a short history of Romanian colonization in many villages
from eastem part ofHungary, the article presents the evolution
of relationships between the existing inhabitants and the newcomers. Also the author tells about the major changes that were
made in the Romanian villages after the Hungarian colonization.
The researches show that the worst relationships were settled
between Romanian community and the Slovak and the Hungarian communities. 1n those localities the Romanian assimilation is
almost total. The relationships between the Romanian community and the German community were strictly based on respect
and tolerance and the relationships with the Serbian community
were based on support and help.
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BĂSTINASI SI VINITURI ÎN NAGYFALA
'
' '

Elena Rodica Colta

Localitatea Satu Mare (Nagyfala), situată la sud de Mures,
la 30 km de Arad, spre frontieră, ne oferă azi un model de
convieţuri deterioat, în mare parte datorită reperezentărilor pe
care sile-au făcut cele două colectivităti (autohtonii si viniturile)
'
'
unele' despre altele.
Natura acestei relaţii ne-a determinat să urmărim în primul
rând modul în care se construieste imaginarul colectiv al străinului
'
în localitatea N agyfala din judetul
Arad, în conditiile în care azi
'
grupul de autoritate este în inferioritate numerică.'
1. N ăgifolentii
J
Inainte de a ne referi la reprezentări, trebuie să-i cunoastem
pe băstinasi, adică comunitatea cu aderente în acest sat, 'care
' sijudecă
'
'
percepe
străinul venit din altă parte.
'
Asa cum vom vedea, legitimitarea băstinasilor în localitate
,
'
'
face apel la vechime si
, la istoria locului.
Satul Nagyfala Uud.Arad), cum îi spun sârbii, a fost
mentionat pentru prima oară în anul 1333 în forma Magna
'A
Villa.ln 1450 asezarea făcea parte din proprietătile lui Iancu de
'
Hunedoara de la' care trece, 14 ani mai târziu, în posesia
nobililor
sârbi Jaksici.Totuşi primele ştiri despre locuitori ne parvin abia
în anul 1486, când aici sunt mentionati doi sârbi: Avram Sava si
'
'
Burasin Slav cu familiile lor 1 • '
Mai multe informatii ne vor oferi <lefterele turcesti din
'
veacul 16. care înregistrează,' în perioada 1557-1564, 70 de familii
2
plătitoare de impozit, după nume sârbeşti •
A
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Minimal, acestea sunt de altfel cele mai vechi date despre
asezarea întemeiată, potrivit traditiei, de sârbi, la extremitatea sud'
'
vesticăajudetuluiArad, în 1530.
Nu stim 'cum va fi arătat satul pierdut în lunca mlăstinoasă a
'
Muresului,' dar ne putem imagina o mică asezare de agricultori,
în
'
'
care functiona familia economică (zadruga sârbească), iar oamenii
locuiau în' zamoiniţe( case semiîngropate, acoperite cu paie).
Traditia locală vorbeste, în continuare, despre mutarea
'
satului dintr-o
veche vatră,' aflată în locul numit Seliste, în
'
apropiere de malul stâng al Mureşului, pe actualul loc, şi despre
înlocuirea, între anii 1720-1730, a vechii bisericute de lemn,
'
construită în 1666, cu una de zid.
Din aceste poveşti despre sat nu lipsesc nici explicaţiile
fanteziste, ca aceea legată de un al doilea nume vechi al satului, si
'
anume ,,Nadfala ", de la trestia ce crestea în aceste locuri mlăstinoase.
'
'
Conform legendei, numele acesta ar fi fost schimbat în
Nagyfaladupă 1690, după marea migraţie condusă de Arsenie
Cemoievici, când, prin asezarea unor noi familii de sârbi, numărul
locuitorilor a înregistrat 'o crestere semnificativă.
În orice caz, peisajul cultural se va schimba fundamental în
secolul 18. când aşezarea, împreună cu întreaga zonă, va fi eliberată
de sub turci şi luată în stăpânire de austrieci, adică „civilizată".
De altfel, odată cu sfârsitul secolului 17., în întreaga
'
regiune apar casele construite deasupra
pământului, pentru ca,
odată cu ocupatia austriacă, arhitectii curtii imperiale să impună
'
'
'
Planurile oficiale de sistematizare ale localitătilor si modelul de
'
'
casă francon.
Cât priveste populatia, la fel ca în multe alte localităti din Banat,
'
' germanii.
si în acest sat sârbesc,
la un' moment dat, au fost colonizati
'
'
Memoria locală nu a păstrat anul sosirii nemtilor,
însă
'
aceasta trebuie să se fi întâmplat, cândva în a doua jumatate a
secolului 19.
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La venire, germanii au găsit în Nagyfala o comunitate sârbă
bine consolidată si un sat deja construit, încât au trebuit să-si
'
'
facă loc, ridicându-si case, acolo unde s-a putut, pe străzile
' noi ulite.
sârbesti, sau înfiintând
'Pentu a-si marca
' prezenta' în teritoriu, germanii si-au ridicat
'
' plasată în vecinătatea
' bisericii
în 1886 o biserică impunătoare,
ortodoxe sârbe.Aceasta, concurată de dimensiunile noii
constructii, care mai avea si avantajul că era asezată la drum, va
' ei refăcută la dimensiunile
'
fi la rândul
de azi. '
În concluzie, prin această mutare relativ târzie şi progresivă
a nemtilor, satul a ajuns să fie împărtit între două neamuri de
'
religii,' limbi si culturi diferite, aflate oarecum
în competitie si
'
' '
care, fiecare, se simtea aici „acasă".
' că tot timpul sârbii au fost majoritari,
Tradiţia spune
reprezentând cam 60% din totalul populaţiei, pe când germanii
ocupau în structura etnică a ~ezării restul de 40%, lucru confirmat
în parte şi de recensăminte.
Cele două biserici, scolile confesionale de lângă ele si cele
'
'
două cimitire, separate, plasate la margini diferite ale satului, leau permis celor două comunităţi să trăiască, oarecum închise,
fiecare cu propriile traditii, fară să se stingherească una pe alta.
'
Totusi, anii de vecinătate
au sfârsit prin a produce,
'
inevitabil, o deschidere între grupuri. De la' stadiul de observare
a vecinului „diferit", cele două grupuri au ajuns să se cunoască,
să se accepte, să comunice.
Pe grila de comunicabilitate relatiile au avansat asadar de
'
'
la un prag minim la un sistem de relaţii funcţional.
Şi acesta pentru
că, în această convietuire sârbo-germană, dincolo de diferentele
'
'
de limba, religie şi cultură
spirituală, ce le-a permis ambelor
grupuri să se identifice etnic, au funcţionat şi importante elemente
comune, care i-au unit.
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Astfel, în raport cu populatia oficială a statului maghiar si
'
'
mai apoi cu cea a statului român, ambele
comunităţi etnice au fost
minoritare - chiar dacă comunitatea sârbă a functionat în sat ca
' pe germani
grup dominant - încât nevoia de comunicare i-a făcut
să învete limba sârbă si pe sârbi să învete germana.Lucru care nu
'
'
' după al doilea război,
se va întâmpla
cu coloniştii
români veniţi
aceştia obligându-i pe interlocutori să vorbească româneşte.
Un alt element integrator a fost şi faptul ca atât sârbii cât şi
germanii au fost şi s-au simţit, până în 1918, cetăţeni ai imperiului
habsburgic, încât adoptarea de către ambele grupuri a modelelor
central-europene, a micsorat diferentele în favoarea unor
'
'
particularităti regionale.
In sfărsit, putem să mentionăm si experientele de viată si
' - inclusiv traumele
' frontului
'
'
istoria comună
care a 'trecut prin'sat,
deportările, acuzatiile comuniste, de care n-au fost crutati nici
' i-au apropiat, i-au integrat într-o 'singură
'
unii nici alţii - care
comunitate, a celor vechi în sat, şi le-au permis să se considere
ca fiind „băstinasii" sau „năgifolentii ".
'
'
.
,
Termenul asa cum este el utilizat de autohtoni îi include
' în sat, pe germanii care au mai rămas după
azi pe sârbii născuţi
valul de repatrieri si pe vechii români.
În legătură ~u aceştia din urmă, sârbii au explicaţiile lor,
care încep invariabil cu precizarea că, până în 1918, nici n-au
existat români în sat.
Consultând recensămintele din intervalul 1880 - 1941
constatăm o realitate etnică usor nuantată, ce ne-a făcut să ne
.
'
'
întrebăm dacă nu cumva traditia orală a eludat constient o
'
'
anumită informatie.
A

'

'
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Anul

case

români

1880
1990
1910
1941

264
305
338
394

118
104
61
156

maehiari

eermani

39
51
55
23

slovaci

501
571
483
416

ruteni

sârbi

-

4

I

1
-

769
840
896
758

1

-

Astfel, din datele oficiale, în anul 1880, în sat trăiau, alături
de sârbi( care au fost într-adevăr tot timpul majoritari) si de
germani, atât români cât şi maghiari, procentul romanilor 'fiind
de8%.
În aceste conditii, pare destul de curios că sârbii chestionati
'
despre maghiari nici măcar
nu pomenesc, iar în legătură cu românii'
vehiculează o falsă realitate, potrivit căreia în anul 1918, ar fi
avut loc „ împroprietărirea primelor 3 familii româneşti venite
în sat".
Pe această poveste, sârbii au construit si o alta, despre
'
românii săraci veniti, după al doilea război mondial,
din Bihor si
'
'
Maramureş," pe care satul i-a ajutat să-şifacă case" (inf.S.M,
59ani).
Totusi, în ciuda delimitării evidente fată de ei, după 50 de
ani trăiti în 'sat, acesti români vor sf'arsi prin a'fi integrati de sârbi
'
'
'
'
si de germani
în „comunitatea
locală".
'
Autodefinirea băştinaşilor
Prin repatrierea germanilor, după 1990 grupul autohtorilor
si-a schimbat compozitia etnică, ajunând să fie reprezentat, în
' mai mare parte, din' nou de sârbi.
cea
Asa cum am arătat deja, acestia tot timpul s-au comportat
' ca grup dominant, grup' de apartenenţă, considerând
în Nagyfala
satul ca fiind, în primul rând, al lor.
Comparativ cu „blocul compact" de sârbi, cei câţiva
germani şi românii vechi sunt azi voci nesemnificative în dialogul
despre sat, chiar dacă, asa cum am arătat, sunt înglobati si ei de
'
' '
către sârbi în rândul „celor cu drepturi".
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În propriul discurs, comunitatea sârbă se prezintă ca fiind
o întemeietoare de sat, istoria grupului împletindu-se, de la această
fondare, cu istoria satului.
La acest merit al fondării, în cristalizarea identitătii
'
"năgifolenţului" se adaugă ~iun altul, cel al hărniciei sârbilor,
materializată în gospodăriile prospere, în numeroasele lanturi de
'
, sălase,
, ceea ce echivala odinioară cu un trai bun.
P ământ si
Punctul de vârf al acestei prosperităti este reprezentat de
'
cei plecati' în America, să facă bani, si
, care, odată întorsi,
, ridică
casele mari, găzdăcesti, ce pot fi văzute si azi în sat.
În sfărsit al t;eilea atu al băstina;ilor vizează experienta
,
'
'
'
deportării şi suferinţa pe care au trăit-o, pentru că au fost
gospodari de frunte în satul lor.
Ca si în cazul altor grupuri de apartenentă sau de
' ceea ce
'
autoritare, discursul
include un respect excesiv pentru
înseamnă părinti, strămosi.

'
'
2. Viniturile
Plecarea germanilor a înseamnat nu numai micsorarea
'
comunitătii de băstinasi ci si venirea, în casele lor, a străinilor.
'
'
'
'
Chiar dacă nu este prea bine constientizată, din punctul
de vedere al băştinaşilor există o vină în' această plecare, prin
lăsarea satului descoperit, la cheremul străinilor, încât identitatea
celor care au rămas, precum neamtul Carol, căsătorit cu o
'
bistriteancă, Vica, a devenit discreditabilă, de parcă ar fi vorba
'
de „ altfel de neamţ" .
Pe de altă parte, simpla prezenţă a noului grup induce în
sat tendinta de comparatie iar rezultatele, constatarea diferentei,
'
'
'
declansează la băstinasi un comportament discriminatoriu si unele
'
'
,
'
comentarii peiorative.
Referindu-se la primii intrusi, S. îi numeste ,.,sâmbătarii
din Ma;amureş." Ei au apărut în sat în anii 1964-i 968. Contactul
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dintre băstinasi si vinituri este privit critic de primii, băstinasii
' de
' 'comportamentul străinilor: "Sâmbata nici
'
'
fiind jigniţi
nu
salutau.De vineri de la 5 până sâmbăta la 6 ".
Si
, de parcă n-ar fi fost suficienti' sâmbătarii maramureseni,
,
lor le urmează, peste 1Oani, valul de bistriteni din Telciu Mic.
Faptul că, parte din ei, sunt tot sâmbătari,' nici nu mai contează,
termenul de „ bistriţeni" desemnând el singur o identitate stigmatizată,
construită pe un întreg pachet de stereotipuri negative.
În plus venirea lor prin părtile astea mai întâi „la lucru"
'
este privită din perspectiva exodului,
care urmează, ca o
ca
ceva
neloial
pentru
cei
ce i-au angaiat.
smecherie,
dar
si
,
'
:.,
,.Au venit ca albinele".Două-trei familii de sâmbătari cu
câte opt copii. Altfel spus au ocupat satul.Doar în cimitir nu leau făcut loc.Nici în cel ortodox, nici în cel catolic, ci i-au obligat
să-si îngroape mortii la hotar, lângă drumul spre Periam, în ceea
,
'
ce va deveni treptat „cimitirul sâmbătarilor" .
După 30 de ani, situatia în sat este la fel de tensionată,
'
fiindcă sârbii se împutinează
iar bistritenii se înmultesc,
'
' rând, toate casele
'
întinzându-se „ca o plagă", ocupând, rând pe
sârbesti
, rămase, prin moartea proprietarilor, pustii.
Pentru a-i descrie, băstinasii
,
, folosesc exemple socante,
,
nefiresti, care ni-i prezintă ca pe niste oameni ne „ca lumea"
după normele satului.In toti anii, care au trecut, ei n-au învătat
'
'
nimic de la sârbi, n-au luat nimic,
pentru ei tradiţia satului, trecutul,
istoria nu contează.
Adunând părerile putem rezuma că, din perspectiva
autohtonilor, bistritenii sunt niste oameni, care strică „casele
'
,
sârbesti",
care fac învârteli, care mituiesc unde trebuie, ca să-si
,
,
rezolve problemele, care nu se interesează decât de ei.
ar
A-i accepta din punctul de vedere al băstinasilor
,
,
înseamna, să le accepte acest comportament, ciudăţeniile, religia,
,

A

'
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ceea ce ar însemna, implicit, să-şi asume un alt fel de a fi, cu
riscul de a si-pierde
prestigiul în zonă.
,
Paradoxul constă în faptul că, desi
făcut
, noii veniti, si-au
,
propria comunitate „a celor proveniţi din Telciu Mic", se
îmbogăţesc, prosperă în localitate şi pot să trăiască foarte bine şi
rară prietenia băstinasilor,
ei nu pot să scape de identitatea socială
,
,
deteriorată, care le-a fost construită la venire. Si
, aceasta pentru
că, în ciuda averii agonisite, nu se pot legitima în teritoriu, rămân
niste
, vinituri, rară drepturi de decizie în localitate.
Atunci când au vrut să schimbe numele localitătii
, din Satu
Mare în Telciu Mic, băstinasii s-au mobilizat si au reusit să impună
' localită~i
'
' de Nagyfala,
'
pe tablele indicatoare ale
vechiul nume
scris
sârbeste.A
fost
o
victorie
pentru
unii
si
o
înfrângere
pentru
ceilalti,
,
,
,
care nu se regăsesc în acest nume scris cu caractere chirilice.
De altfel chestionati la rândul lor, provenitii percep
'
,
catalogarea de bistriteni ca jignitoare.
'
Discursul lor despre
mutare este complet diferit.Plecarea a
fost determinată de sărăcie.Aici au găsit loc. Vinderea casei din
Telciu Mic, încărcarea avutului, din care nu a fost uitat nici
câinele, în vagoane şi descărcare lucrurilor în Nagyfala a fost
dureroasă. Au întâlnit sârbi rară inimă, cărora nu le-a fost milă de
copii mici, n-au vrut să-i primească în casele lor, până şi-au
amenajat un spaţiu de locuit sau le-au dat camere neîncălzite,
unde au dormit pe jos.
Însă în ciuda acestui discurs justificativ, în competiţia lor
simbolică cu băştinaşii, adeseori fac apel la o bravadă agresivă, în
care accentul nu este pus pe origine ci pe „cum s-au realizat ei ".
Un alt argument invocat, când vorbesc despre sat, este
numărul în scădere al băstinasilor fată de ei, care ,,prin cantitate"
,
,
'
încep să reprezinte satul.
Dar asa cum am văzut, vechimea sârbilor, adevăratii

'

,
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fondatori ai satului, fac aceste discursuri inoperante, provenitii
'
rămânând deocamdată niste neacceptati.
'
'
NOTE
1

Bugarski, St- Stepanov, L., 1991. 73.

2

Roz

,Al.-Kovăch

G., 1997.210.
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SETILERS AND NEWCOMERS IN NAGYFALA
Summary
Satu Mare (Nagyfala) locality was a Serbian one at its origins.
During the 19th century some German population came to live
together with the Serbians, after a secondary migration. The two
communities had a harmonious way of life until the political
changes from 1945 in Romania. The German population lefi and
its place was taken by a poor Romanian population coming from
Bistrita-Nasaud area. The newcomers disturbed after 1980 the tranquility ofthis village.
The relationship between Serbians and Romanians from BistritaNasaud deteriorated from the very beginning, the way of perception being a distorted one for both sides. The people were
123
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not able to communicate because of their different way oflife.
Nowadays between the two communities a subtle fight is taking
place for authority and supremacy. The newcomers wanted to
change the name ofthe village, which was not permitted by the
old settlers.
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KOLOZSVĂRICSOPORTKULTURĂK

REPREZENT ĂCI6I AZ ELETTORTENETBEN
Ilyes Sandor

Bevezetes
A kolozsvâ.ri munkâsklubok temakorenek vizsgâlatâban a
felhasznâlt forrâsok sokfelesege tiinik az egyik legnagyobb
nyeresegnek, abb61 a meggondolâsb61, hogy valamireval6
eredmenyhez egy minel tâgabb kontextus bevonâsa, minel
tobbfele diskurzus egymâsra vetitese vezethet. A tobbfele forrâs
koziil pedig - a kutatâs jelenlegi âllâsa tiikreben - az orâlis
autobiografikus jellegii szovegek: elettortenetek, interjuk,
beszelgetesek bizonyulnak a leghasznosabbaknak,
legtanulsâgosabbaknak. Neprajzos szempontb61 klasszikusnak,
„igazinak" tekintett terepmunka eredmenyekeppen az orâlis
szovegek sajâtos beszedhelyzetekben sziiletnek meg, es ez
esetben ugy tiinik, hogy nemcsak a Boudon-fele kontextualizâlt
individualizmus szâmâ.ra jelentenek elsorendii forrâsanyagot,
hanem a munkâsklubok, a munkâs vilâg surii leirâsâban is a
leginkâbb hasznosithat6ak.
Jelen esetben egyetlen elettortenet vizsgâlata âltal kezdem
el doktori temâm egy ujabb vetiiletenek a felterkepezeset,
val6jâban ugyanazon tema reprezentâci6it keresem egy mâsfajta
forrâstipus kereteben. Mivel a kutatâs meg igencsak kezdeti
fâzisban talâlhat6, nagyon hasznos informâci6forrâs maga az
elettortenet, a legtriviâlisabb elemek, reszletek szintjen is nagy
segitseget jelent. Eppen ezert dolgozatomban ket dologra
vâllalkozom. Egyreszt beszelgetotâ.rsam eletutjât rekonstruâlom,
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a szovegeiben megkonstruâlt identitâst/identitâsokat emelem ki,
kiilonosen figyelve arra, hogy milyen szerepiik volt a
munkâskluboknak, -kozossegeknek az identitâsepito
folyamatban. Mâsreszt pedig az elettortenetet eszkozkent
hasznâlom fel a klubok, sz6rakozâsi alkalmak etnogrâfiai
leirâsâra, bemutatâsâra. Szerencses m6don egy olyan
beszelgetotârsra akadtam, aki fiatal korâban a legtobb
munkâsklubot vegigjârta, es szemelyes tapasztalatokkal
rendelkezik a kolozsvâri munkâselet ezen aspektusâval
kapcsolatban is.
Elettortenet - targy es eszkoz
Elettortenetek vizsgâlatâval, valamint elettortenet es
identitâs viszonyânak ertelmezesevel tobbszor is pr6bâlkoztam
(lâsd Ilyes 2002 es 2006a), ezert nem szeretnek ismetelgetesekbe
bocsâtkozni, inkâbb csak a tema szempontjâb61 relevâns
megâllapitâsokat osszegezem.
Kiilonbozo megkozelitesek eredmenyekeppen az
elettortenet alatt ertettek măr m6dszert, folkl6rmiifajt, irodalmat
- minden esetben kiemelven a biografikus jelleg meghatâroz6
voltât. Osszekapcsoltâk az oneletirâssal, ami sokszor a ketto
keveresehez, akâr azonositâsâhoz vezetett.
Egy egyszeriinek tiino meghatârozâs szerint az elettortenet
egy eletut, egy eletpâlya tortenete, megszovegezett formâja (vo.
Niedermiiller 1988. 379). Nem pr6bâl ez sem egy kimerito
megkozelites lenni, de helyes kiindul6pont lehet. Râmutat arra,
amit en a terminus abszolut alapjânak tekintek: az elettortenet
egy szoveg. Nem kepes arra, hogy az eletpâlya egy variânsa
legyen, hiszen egyetlen szoveg sem kepes râ, hacsak nem val6s
az onmagât ir6 vegtelen szoveg ut6piâja. Inkâbb egy szimbolikus
reprezentâci6nak nevezhetjiik. Ha mindig szem elott tudjuk
tartani a szoveg voltât, akkor a helyes uton haladunk. Ha szoveg,
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akkor mesterseges alkotas, amely mas szovegeket hiv elo, es adott
sema szerint olt alakot. Val6ban a temăja sajătos, es a tema
val6ban az egyen eletpălyăja. Ez ut6bbi is kulturălis al.kotas, tehăt
az elettortenetet sem tekinthetjilk mâsnak, mint akăr tobbszorosen
is mesterseges alkotăsnak. A kulturălis meghatărozottsăg pedig
azt jelenti, hogy sajătos forgat6k6nyvet kovet, ugyanakkor nem
vălaszthat6 el a kommunikăci6s helyzettol sem. Letrejottenek
koriilmenyei adjăk a măsodik alapveto jellegzetesseget: a
neprajzos, a gy(ijto - egy kiviilăll6 szemely keresere, hatăsăra
sziiletik meg. Sokszor megtortenik, hogy ez nem tudatosul a
feldolgozâs sorăn, es igy tarthatatlan eredmenyekhez vezet. Pedig
az elettortenet mindenkeppen lehet egyben a kutatăs eszkoze
(vagyis minel gazdagabb informăci6forrăs egy vagy tobb adott
temakorben), es a kutatăs tărgya is (vagyis az elettortenetet
vizsgăljuk a maga egeszeben es egysegessegeben), a ketto talan
nem is vălaszthat6 el egymăst61 teljes mertekben (Niedermiiller
1988. 378).
A mesterseges jelleg megerositesekent - mely a kutatăs
szămăra nem negativ elojelu - kapcsoljuk ossze a szoveget az
emlekezet komplexităsăval. T6rtenetmondăsr61 van sz6, az
emlekek feleleveniteserol, habar inkăbb azt mondanăm, hogy az
emlekek megszovegezeserol, tehăt megkonstruălăsăr61. Az
elettortenetet meselo egyen diskurzusăban egy szemelyes mult
jelenik meg, megpedig a jelen perspektivăjăb61 feltărul6 mult
(Gyăni 2000. 138). A val6săg ut6lagos rekonstrukci6ja
(Niedermiiller 1988. 384) - mondhatnăm, ha nem ereznem a
,,val6săg"
fogalmăt
tulontul
problematikusnak,
megragadhatatlannak es egyelore kezelhetetlennek.
Mindenkeppen rekonstrukci6, tehăt konstrukci6, amely
termeszetszeriien tartalmaz egy bizonyos foku szelektălăst
(Mandelbaum 1982. 29), hiszen egyreszt az emlekez6'kepesseg
veges, az emlekezes torzit, măsreszt szămolnunk kell a
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mindenkori szandekos felejtessel is. Smaranda Vultur fogalmazta
meg azt, hogy bărmilyen esemenyt egyenlo mertekben alkotnak
a megtortent dolgok es a rola szolo tortenetek, diskurzusok
(Vultur 2000. 337). Valojăban nem marad mas belole, mint az
utobbiak, igy az elettortenet szovegenek megalkotăsakor is
legtobbszor szovegekrol szolo szovegek hangzanak el.
Az elettortenet tehăt egy biografikus szoveg, amely egy
adott beszedhelyzetben hangzik el, es amely a jelen szernszogebol
a multra tămaszkodva konstruălodik meg. A gyiijto ăl tal eloidezett
szoveg, amely mindenekelott az identităs megszovegezett
teriilete, egy ondefinicios aktus.
Elettortenetekbol tudjuk meg azt, hogy az egyen milyen
szerepet szăn magănak, milyen szerepben forgalmazza sajăt
magăt măsok elott, es az ertelmezes arra is magyarăzatot adhat,
hogy miert eppen az adott szerep mutatkozik meg, milyen
tărsadalmi modellek ăllnak a hătterben, es mi lehet a funkciojuk.
Megtudhatjuk, hogy az egyen hogyan viszonyul a vilăg
dolgaihoz, hogyan elte meg vagy eli meg a kisebb vagy nagyobb
tortenelmi esemenyeket, ezek milyen szerepet jătszottak az
eleteben. A megfelelo leptekcsokkentes tagadhatatlan
eredmennyel jar: egy valos, konkret peldăn keresztiil
vizsgălhatunk meg ăltalănosan megnevezett, feliiletesen
bemutatott tărsadalmi jelensegeket, kulturălis folyamatokat vagyis azt, hogy az egyen hogyan hasznălja a (maga) kultură(jă)t.

Egy kisiparos eletutja
Beszelgetotărsam T. Gy. nyugdijas ferfi volt, egy olyan
szemely, aki nemcsak behatoan ismerte a kolozsvări
munkăsklubokat, hanem szivesen is beszelt roluk es bărmilyen
mas tobbe vagy kevesbe szemelyes tema.rol' . T. Gy. 1929-ben
sziiletett a kolozsvări Bulgăria-telepen, munkăs csalădban egy
foldesz, hostăti vărosreszben. Edesanyja kolozsvări sziiletesii,
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mig edesapja gyorgyfalvi szărmazăsu (csalădi sz6hasznălatban
bitangfalvi). Mindket sziilo nyugdijazăsig munkăskent dolgozott
a kolozsvări dohănygyărban. Hat gyermekilk sziiletett, negy fiu
es ket lăny, akik koziil ma negyen vannak eletben. Az anyai
nagyapa kakastollas lovas csendorkapităny volt, aki nagy
tekintelynek orvendett a csalăd es a szomszedsăg koreben.
T. Gy. a Bulgăria-telepen toltotte gyermekkorăt, nyaranta
viszont a szomszedos Telekfarkăra jărt ki foldmiives
ismerosokhoz, akiknek egy vele egyidos fiuk volt. Aket gyermek
egyiitt csatangolt, egyiitt orizte a teheneket. Ideje nagy reszet
viszont megis a Bulgăria-telepen toltotte, a csalăd anyagi helyzete
miatt elegge nehez koriilmenyek kozott.
1945-ben edesapja inasnak adta egy Bordi nevezetii kisiparos
melle, ahol nemcsak egyetlen szakmăt vagy egyetlen munkafăzis
kifogăstalan elvegzeset tanulta meg, hanem szinte mindent, ami a
gepiparban hasznăra lehet. Nem volt konnyii az inaselet, fizetest,
ruhăt es kosztot nem kapott, csupăn a betegsegelyzot fizette uta.na
a mester, es ez volt kijelentese szerint a megszokott abban az
id6ben. A miihelyi munka mellett kotelezo m6don inasikolăba is
jărt, hărom nap egy heten, koztiik vasărnap is.
1948-ban szabadult ki mestere keze al61, es ekkor
alkalmaztăk az Unirea nehezgepgyărban. Mivel j6 munkăsnak
bizonyult, pr6bamunka utăn măris kettes kateg6riăval vettek fol,
nem ugy, mint ăltalăban az ujoncokat. Hamar kitiinik kollegăi
koziil, măr az elso evekben brigădot szervez, pontosabban a
femfeldolgoz6 reszlegen megalapitja az 5. szămu brigâdot,
esztregălyosok es mar6sok reszvetelevel. 6, mint brigâdvezeto,
a măjus elsejei felvonulăsokon elol vitte a szakszervezeti zăsz16t.
Korăn ismerkedett meg a kolozsvări munkăsklubok
vilâgăval, szinte az osszes klubot vegigjărta, ismeretseget kotott
a helybeli nehezfiukkal, barătai szămăra o is vaganynak szâmitott,
akivel nem j6 kikezdeni. Habar tobb helyre is eljărt, egyetlen
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helyisegnek lett a torzsvendege: aBastya mulat6nak, ahova csak
munkâsok, kisiparosokjârtak.
Kozben sportolni is szeretett volna, es mivel semmilyen
labdajâtekot vagy hasonl6 sportot nem kedvelt igazân, boxolni
kezdett a Herbâk csapatâban. Ezert amikor 1950-ben behivtâk
katonânak, vâlasztâs ele âllitottâk: sportolni szeretne, vagy katona
lenni? Annak ellenere, hogy j6 boxol6 volt, majd kes6bb edzo
is, a katonasorsot prefera.Ita. Bukarestbe keriilt ha.rom evre, ahol
ugyancsak kitiint sorstârsai 'kozill. Egy ido utân mar nem
sorkatona, hanem a miihelybe keriilt, ahol ugyancsak feltalâlta
magât. Meg plusz keresethez is juttatta onmagât es târsait, mivel
a vârosb61 hoztak hozzâjuk kocsikat javitâsra.
Kepessegei miatt leszereles utân kertek, hogy maradjon a
hadseregnel. Beleegyezett, de csak civilkent, mert nem szerette
a parancsolgatâst, a szigoru szabâlyokat. Mâsfel evig dolgozott
a hadsereg garâzsâban, es ezalatt nemcsak a bukaresti eletet
ismerte meg, hanem a fovârosi tânchelyisegeket, sz6rakozâsi
alkalmakat is. Mâsfel ev utân elkapta egy eros honvâgy, ezert
munkakonyvet otthagyva hazaszokott. Miniszteriumi gepkocsit
killdtek utâna, butorozott lakâst igertek, de megis itthon maradt
szillei elegedettsegere.
1956-ban meghâzasodott, felesege ugyancsak munkâs, a
Herbâk cipogyâr alkalmazottja. Kettejilk talâlkozâsa a Bulgâriatelepi klubban, a fiatalok âltal Kesdobalonak nevezett helyisegben
tortent meg. Feleseget a szilloi hâzhoz hozta, de a nepes csalâd
miatt igen sziikos koriilmenyek kozott eltek le păr esztendot.
T. Gy. a pârtgarâzsba ment dolgozni, es ennek
eredmenyekeppen a torvenyszek epilletevel szemben egy kamrât
engedtek ât neki, amibol egy szutteren lakâst alakitott. N em
maradt sokâig a pârtgarâzsban, hanem visszatert az Unirea
gyârba. Ez sem bizonyult egy vegleges âllomâsnak, mert s6gora
elcsalta a havasnagyfalui (Mărişel) epitotelepre, a vizeromii
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kiepitesehez. Itt nemcsak esztergălyos, hanem a munkăsok
gyerekeit oktatta kiilonbozo munkafolyamatokra.
Hărom ev utăn ez a munka is veget ert, es akkor egy bizonyos
ILIC (Intreprinderea Locală Industrială Cluj) nevii văllalthoz keriilt.
Kozben megsziiletett kislănya, es ezert is lakhelyet văltoztatott, a
Farkas utcăba koltozott csalădjăval egyiltt. Hosszu ideig itt sem
maradtak, mert megkapta jelenlegi lakăsăt, a D6năth negyedben,
az Eremia Grigorescu uton. Visszatert az Unirea văllalathoz
dolgozni, melynek egy uj szekci6ja nyilott, a koszoriigepeket gyărt6
FMR (Fabrica de Ma~ini de Rectificat). Kozben pedig a
Politechnikăn is dolgozott egy olyan munkacsoportban, amely
ujităsokkal, kiserletezesekkel foglalkozott. A koszoriigyărban a
tulhajszolt munkatemp6 miatt egeszsege kisse megromlott, ezert
kineveztek minosegi ellenomek.
1990 6ta nyugdijas, de kozben egyetlen leănya is munkăs
pălyăra lepett, ferjhez ment, es egy leănyunokăval ajăndekozta
meg T. Gy.-t is. A vej is j6 szakember, koszoriis, aki nem
rendelkezett stabil ăllăssal addig, amig az apos be nem ajănlotta
az Unirea văllalat vezetosegenek.
T. Gy. eleteben a munka, a szakma, a szaktudăs fogalmai
keriilnek kozponti szerepbe, fiatal korăban pedig emellett a
sz6rakozăsi alkalmaknak volt rendkiviili jelentosegiik.
Kornyezeteben peldăul jelen volt a nyomtatott betii termeksora,
de o maga nem igazăn olvasott. Tudomăsa volt az Utunkrol, az
ljju Munkasrol, a Munkaseletrol, a Dolgoz6 Noroi es nehăny
napilapr61. A munkăslapokba - amelyeket nagyreszt ingyen
kapott a szakszervezettol vagy a văllalatt61 - is csupăn akkor
lapozott bele, amikor az o brigădjănak a fot6jăt publikăltăk, vagy
amikor o maga jelent meg elmunkăskent a lapok hasăbjain.
Manapsăg is inkăbb a seta, a tevenezes jellemzo ră, valamint
nagy hobbija, a horgăszat.
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A szakember identitasa
A mar meghivatkozott publikâci6imban az identitâs
kerdeskorevel is foglalkoztam, es annak ellenere, hogy egy
teljesen kikristălyosodott koncepci6t nem mondhatok meg a
magamenak, nehâny megâllapitâst hasznâlhat6nak es
adaptâlhat6nak velek a tengemyi szakirodalom bonyolultsâga
ellenere is.
Az identitâs egy helyzetfiiggo kulturâlis attitiid- roviden
igy hatârozhatom meg ezt a bizonytalan fogalmat. Nem
beszelhetiink lerogziilt, szilărd identitâsalakzatokr61, hanem
keplekeny viselkedesmintâkr61, tulelesi vagy biztonsâgot tâplâl6
strategiâkr61. Kiilonbozo helyzetekben kiilonbozo m6don
definiâljuk onmagunkat, kiilonbozo m6don viselkediink,
kiilonbozo m6don vagyunk onmagunk. Ez fiigg szemelyes
sajâtossâgainkt6l, szemelyisegiinktol, de annâl inkâbb eletpâlyânk
kulturâlis es târsadalmi dimenzi6it6l. Habar az identitâs tiinik az
emberi let legszabadabb es legszemelyesebb dimenzi6jânak,
val6jâban nagyon is meghatârozott. Eltekintve a pszichol6giai
megkozelitesektol, a târsadalmi szerepekre, az âlland6an vâltoz6
viszonyhâl6ban elo egyeni reprezentâci6kra fordithatjuk a
figyelmiinket. A neprajz, az antropologia szâmâra az identitâsnak
târsadalmi vetiiletei a fontosak, a târsadalmi funkcionalitâs.
Val6jâban az az identitâs funkcionâlis, amelyiknek târsadalmi
sulya van, es mindegyik kulturâlis konstrukci6 (vo. Assmann
1999. 131, Boudon 1979. 4 ). Az âlland6 szocializâci6 es
interakci6 sorân az egyen a sajât kulturâja âltal felkinâlt mintâk
koziil vâlaszthat az identitâs megkonstruâlâsâban is.
Az elettortenetben mint autobiografikus szovegben narrativ
identitâsr6l beszelhetiink, amely azonban utal a val6s târsadalmi
letben funkcionâl6 identitâsra. Maga az elettortenet is egy
identifikâci6s aktus, egy onmagâr61 megalkotottkijelentes, amely
a gyiijtes helyzeteben jeloli meg az ent, vagy akâr azt is
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mondhatni, hogy az identitas sem mas, mint alland6an
ujraszerkeszett elettortenet (Laszlo 1999. 112).
Vannak olyan identitastipusok vagy -formak, amelyek
stabilabbnak, alland6nak tiinnek (nemi identitas, sziiloi
azonossagtudat, egy korosztalyhoz tartozas stb ), masok pedig
inkabb megfoghatatlannak, mindenkeppen bizonytalannak.
Lehetnek olyan helyzetek, amelyekben tobb identitastipus
nyilvanul meg egyszerre, maskor pedig egyetlen tipus
kihangsulyozasa
a
fontos.
Val6ban
sokfele
identitasmegnyilvanulasr61 beszelhetiink a helyzetek
fiiggvenyeben, es ez igaz az elettortenetek eseteben is. Ebben a
dolgozatban viszont nem celom T6th Gyorgy identitasanak
monografikus elemzese, hanem csupan a leginkabb feltiino
megnyilvanulasok vizsgalata, valamint a munkaselethez, a
munkasklubokhoz kapcsol6d6 attitiidok szâmbavetele.
Elso pillantasra nyilvanval6 egy nagyon eros munkas/
szakember/ezermester identitâs felmutatâsa. Ha vegigolvasom a
lejegyzett beszelgeteseket, kideriil, hogy sokkal inkabb a kitiino
mesterember karrierjerol es fiatalkori sz6rakozasair61 sz6lnak,
mintsem egy eletut teljes bemutatasar61. Ritkan figyelheto meg
valamifele kronologikus sorrend, sokkal inkabb kisebb tortenetek,
kerek „sztorik" lancolata a szoveg. A csaladi eletrol is inkabb
akkor volt sz6, amikor a gyiijto râkerdezett. Es ez nemcsak annak
tulajdonithat6, hogy T. Gy. tisztâban volt azzal, hogy a kutat6nak
mi a maga „temaja", hanem egy idegennek a sajat maga
eletreval6sagat bizonyit6 ezermester, elmunkâs identitâsat mutatta
fel, fogalmazta meg. Aj6 szakember mellett pedig mindig is egy
zsid6 volt, egy vârteas - ahogy o maga fogalmazott. Mas sz6val
egy descurcăreţ (Szilagyi 2003. 315). Olyan ember, aki mindig
j6 munkat vegez, es akin nem lehet profitalni, hanem sokkal
inkabb o profital minden egyes szituaci6b61.
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Eletreval6 termeszete es vezetoi aspirâci6i mar fiatal korâban
megmutatkoztak. Hâzassaga elott egy vagany volt, egy eros,
verekedos, j6 tancos es noismero, aki a munkasklubokat mind
vegigjarta, es ismerte a vendegl61cet, kocsmakat, italmereseket.
Hâzassaga utan o a szakember, aki bârmilyen lehetetlen feladatot
el tud vegezni, es aki mindig vârteal valamit, hogy sorsa jobbra
forduljon, vagy egyszeriien csak minden lehetseges elonyt es
nyereseget kisajtoljon egy felbukkan6 szituaci6b61.
Fontos adatokkal szolgal a vizsgalt elettortenet, mert olyan
egyenrol van sz6, aki a kutatott klubokba jart sz6rakozni, es egy
esetetjelent, de talan megsem egyedit, hanem inkabb altalanosat.
A fiatal korosztaly jart ezekbe a helyisegekbe, amelyeket ossze
lehet hasonlitani a mai tancos helyisegekkel ( diszk6kkal es
kiilonfele klubokkal) es latogat6ikkal. Koriikben pedig sajatos
ertekek, beszelgetesiikben pedig sajatos temak mutatkoznak: a
fizikai ero tekintelye, fitogtatasa, az alkoholfogyasztas, a n61ckel
kapcsolatos (siker)tortenetek. Ez az idoszak a maga toposzaival
tulajdonkeppen megfelel a neprajztudomanyban ismert
legenykorral, a maga legenyegyleteivel egyiitt. A legenyek
beavatason esnek keresztiil, de nemcsak avataskor, hanem maskor
is kiemelt jelentoseg(i a fizikai teherbiras, a tobbe vagy kevesbe
tulzott alkoholfogyasztas, es ennek hatasakent a virtuskodas, a
verekedes (a tematikat osszegezi Keszeg e.n.). Jelen
elettortenetbol is ez hangsulyoz6dik ki. A hazassag elotti
eletszakaszban a virtuskodas, a sz6rakozas nagyon fontos
aspektusa az egyen eletenek.
A munkaskultura, a munkas eletm6d kereteben a fizikai
eronek kozponti szerepe van, es ez mar nagyon koran
megmutatkozik. A fiatalok koziil sokszor a verekedesben mutatott
tudas alapjan keriilnek ki a vezeto egyenisegek, a kiemelkedo
szemelyek (lasd Willis 2000. 64-65). T. Gy.-vel val6
talalkozasom szamomra hatasosra sikeriilt, hiszen nehany
134
https://biblioteca-digitala.ro

bemutatkoz6 sz6 utan beszelgetotârsam a regi kolozsvâri piacr61
kezdett meselni, majd rogton onmagâr61- hiszen tudta, hogy a
munkăskultura erdekel -, es a kovetkezo tortenettel nyitotta a
sort. Volt ugy, hogy nem mentem treningre, s akkor, mit tudom
en, kozbe jott egy csom6 minden, kellett menjek moziba, vagy
erre-arra, tekeregni, minden, s aztcin valahogy ugy hicinyzott, s
akkor jottem a Petru Grozcin lefele, s lcittam valami magas
embert, hiciba voltam olyan kicsi ember, mentem, es igy
megloktem. Azt mondja:
- Ce-i, mă? Ce-i, mă? Na, hai încoace!
Bevittem a ka,pu alei, mikor bevittem, en mar iitottem, kippkopp, elszaladt. Akkor kiabcilt: Ajutor! Akkor nem ugy volt, mint
mast, annyi rendor volt,jobbra-balra, civilek is megfogtak, hogy
mi van. S jott a rendor:
-Na mi van? Vigye bea rendorsegre.
Akkor bevittek, s jelentette, hogy ne, ez az ember verekedtek,
s akkor azt mondja Pali bcicsi, magyar ember volt a komisszcir:
-Te ki vagy?
Mondom:
- T. Gy., hei tetszik ismerni, edesapcim a dohcinygycirban
bcidogos volt.
- E, az anycid tekergojet, hat apcid egy rendes, becsiiletes
ember volt, hat te ilyen vagy?
- Hei, Pali bcicsi, nem mentem treningre, s aztcin ...
-Na, nu-i nimic, a pasas roman volt, trage-i o palmă.
- Nu, o să-mi dea înapoi.
- Dă-i o palmă.
'
- Nu. Dă tu o palmă.
Na, en odasepertem. Na, azt mondja:
- Stai, că dau eu la amândouă.
Kaptam tole is egy pofont, es az is kapott. Azt mondja:
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- Na, plecaţi!
- Menjen ki o, mert megfog, nem merek.
Aztan kijăttem, s aztan ugy nezett a tag, latta, hogy messzi
vagyok, akkor elindult. Volt olyan figura, hogy intett, aztan
szaladt, ahogy tudott, visszaszaladt a rendorsegre, că vine după
mine. Ha ezek olyan fiatalemberi kalandok.
Verekedos termeszet, provokăci6, erofitogtatăs es
hatalmas magabiztossăg tiinik ki a fenti tortenetbol. Ugyanakkor
az is sokatmond6, hogy egy idegen elott T. Gy. ezzel a tortenettel
,,mutatkozik be". A tovăbbiakban kideriil, hogy măr inas korăban
vezeto funkci6ra tett szert az iskolăban, tobbnyire kapcsolatok
reven, ami vegill is penzkeresesi lehetoseget is jelentett.

Inaskoraban (1946)
Katonasăg

alatt ugyancsak kitiint tărsai kozill, killonosen
amikor a miihelybe keriilt aut6szerelokent. Atvette a miihely
irănyităsăt, klienseket es extra jovedelmet szerzett
mindnyăjuknak, es ebbol a jovedelembol killon konyhăt tartottak
fenn - ugyancsak az o kezdemenyezesere -, ahova az
ezredparancsnok is szivesen eljărt. Katonasăg utăn is ott
marasztaltăk, de ekkor măr mas hadtestnel, ahol elso lepesben
pr6băra tettek tudăsăt. Elettorteneteben az ilyen sikeres szakmai
epiz6dok az igazăn kidolgozottak- a fiatalkori virtuskodăsok es
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tancalkalmak mellett -, mintegy kiemelve megdontethetetlen
szakemberi identitasat. Menjen, - azt mondja [a mernok] -,
csinaljon egy probamunkat. Mert fel kell vegyiik Ne haragudjon,
akarmilyenjo melos, de ezt meg kell csinalni, mert ez a torveny.
S felhiv, s kit hiv fel? Berkovicsot, egy zsido fiut, aki ott volt
sofor. Azt mondja neki:
- Berkovics elvtars, vigye le ezt az embert, es adjanak neki
egy probamunkat. Mondja meg lspasnak, a memoknek, hogy adjon.
Na, mihez ertek? Azt mondtam, hogy amihez akar:
esztergalyos, maros, gyalus, heggeszto, autoszerelo, meka.nikus.
Aztmondja:
- Nekiink kene egy Jo maros.
-Maros. Adjon munkat!
Kihuz egy fiokot, millio fogaskerek. De ne, ilyen kicsi
fogaskerek, spiral, nem akarmilyen szimpla. Egy ilyen ha/om
fogaskerek. Ha mondom:
-Mi van ezzel? Vizsgamunka?
- !gen biza - azt mondja -, az egesz Buka.rest vegigjarta azt mondja -, es senkinek se sikerult. De te, Gy., te meg tudod
csinalni, mer te vagany vagy!
Mondom:
- Na lassuk. Adjatok egy oridzsinalt.
Ha egy Studebakernek, egy amerikai kocsinak volt a
kilometerorabol az a fogaskereke, amelyik merte a sebesseget.
Jdeadja, megszamolom, van 15 fog, kerek egy fokmerot,
megmerem, minden, beallitom a szoget, veszem oda a kest, ami
kell. Adnak egyet leesztergalva. Beallitom az osztofejet,
bemegyek, visszaengedem, marom, igy-ugy. A negyediket, az
otodiket.
-Te-mondja Berkovics-vajonj6 lesz?
Mondom:
-Ne torodjel te!
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Mikor megvan, leveszem, lereszelem, minden. Mondom,
tessek, pr6baljak ki. Megszamolja, minden,fut fel a mernăkhăz.
-Mernăk elvtars - azt mondja -, nezzen idei Gyănyării azt mondja -, sat, megprobaltam.
Na, az nem volt eleg! Beszereltek a kocsiba! Ugyanaz a
tipusu kocsi ment elol s ez utana. Sa radioba: hetven :_ hetven.
Nyolcvan - nyolcvan. Kilencven- kilencven. Azt mondja:
- Szaz! Na, gyere menjiink vissza, eleg.
Visszajăttiink, s azt mondja:
-Kerem, szaz szazalek!
Hăzassăg elott T. Gy. a mukăsklubok ălland6 lătogat6ja
volt, s mivel j6 verekedo hireben ăllt, megvolt a tekintelye a
tobbiek elott. De mindez csak sajăt, otthoni „terepen" volt
ervenyben, a tăvolabbi helyeken barătokat kellett szerezni, hiszen
mindenhol a fizikai ero, az tigyesseg segitett, avagy az alkohol
mint fizetoeszkoz.
A ferfiassăg, a maszkulinitas erelyessege, a magabiztossăg
- kijelentesei szerint- nagy nyeresegnek szămitott a szebbik nem
kepviseloi elott is. Viszont a kiilonbozo tertileteken az ifjak
nemcsak magăt a tertiletet oriztek, hanem a leănyokat is. ldegen
fiu nagyon 6vatos kellett legyen idegen terepen. Ha legeny volt
a talpăn, vagy ha segitotărsra lelt, akkor szămăra elonyos m6don
vegzodhetett az eset, ha nem, akkor viszont făjdalmasabban. A
felesegevel ugyancsak egy klubban talălkoztak ossze, ahol 6, T.
Gy. a tekintelyenek, magabiztossăgănak koszonhetoen kertilt
kozelebbi kapcsolatba a lănnyal. Megfigyelheto, hogy a nokkel
kapcsolatos viselkedesm6d tapasztalatot sugall ezen a teren, a
ferfias tartăs pedig a sikert garantălja. A szinte macho-jellegu
attitud nem eloszor es nem utoljăra jelenik meg az elettortenet
szovegeben. A csattan6s befejezes utăn viszont tovăbbi talălkăk
kovetkeztek, es vegtil maga az esktivo. Figyeljen ide, ez egy
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olyan erdekes eset. Tehat elmentem, elneveztuk Kesdobalonak.
Volt egy ilyen helyiseg, klubfele, ahova a hostatiak Jartak.
Elmentunk oda, en meg az izenel dolgoztam, a Securitatenel.
Milicista nadrag volt raJtam, csikos nadrag, szep zako, feher
ing, fekete nyakkendo, minden. Elmentem a Kesdobaloba egy
vasarnap delutan. Es bemegyek, szetnezek, afiuknak: szerusztok,
szerusztok, minden. Mindenikkel ottJo haversegben voltam, mivel
regebben boxoltam, tudtak, hogy vagany vagyok s tudok egy
kicsit. S latok egy szep kicsi nat ottan, a gardemama mellett al!.
Mindenki tancolt keringot, tangat. S mondom az egyiknek, a nagy
vaganynak, mondom:
- Te Sanyi, mi van azzal a ...
-Nem tudom, te Gy, mert kertuk tancolni, s nem megy senkivel.
Mondom:
-Hafelkerem, ne buJJatok beie, mert ba/he lesz.
Jo. S meghaJolok szepen:
- Kezit csokolom, tetszik tanca/ni?
- Nem, mert refuzaltam sokat s ...
-En vallalom afelelosseget!
S mondom a gardemamanak, hogy:
- Tessek hagyni nyugodtan, nem lesz itt semmi baj. Egy tancat.
Na, megfoztem valahogy. Sebi a zenesz volt.
- Sebi, egy tangat!
Haverok voltunk a zeneszekkel. MindJart kezdte, o a
szaxofonos volt. Kezdte, szepen hozzasimultam, szepen. Na, s
aztmondJa:
- Na, en ezt nem hittem volna, magat ennyire ismerik?
SJon az egyik viccbol:
-Szabad?
Mondom:
-Kerem?
- Nem, nem, nem, nem!
139
https://biblioteca-digitala.ro

Tetszett neki, ne te ne! Ha eltelt a tanc. Egesz delutan, egesz
este vele tancoltam. Mondom neki:
-Megengedi, hogy hazakiserjem?
-Ha hogyne!
Na j6. Hat en nagy lator is voltam, nagy tekergo, tr6ger s
mindenfele. Sa gardemama elkiserte, me az a szomszedasszony
volt. Mert o szegeny a Herbakba dolgozott, sa szii.lei falun voltak.
Az az asszony szokta garderozni. Nem lehetett menni sehova
anelkiil. Es mikor bemegy, mondom:
- Na, megyek, mert reggel koran kell kelni.
S akkor megfogom igy a fejit, s megcs6kolom. Akkora pofot
kaptam, hogy nekiestem a kapufanak! Megindultam, hogy en ezt
most ugy visszaadom! Becsapta a kaput. Egy olyan nagy magas
kapu volt, hogyfel sem tudtam maszni. Na, elmegyek Merges voltam,
ha engem nem iitătt meg meg egy fehernep se. Megcs6koltam, s
azert kaptam egy nagy pofot? Dej6 sulyos keze volt,j6 ţăran,falusi
keze volt. Az arcom joi megpirosodott, gondolam.
Szakemberi adottsâgai eloszor is kritikus, ugymond
vizsgahelyzetekben tiinnek ki, mert tobbfele szakmâhoz ert, es
bârmelyikben ugy meg tudja âllni a helyet, hogy extrernnek,
furânak tiino kovetelmenyeknek is meg tud felelni minden
nagyobb erofeszites nelkiil. Mert nemcsak a munkafâzisokat
kepes tokeletesen elvegezni, hanem ismer minden triikkot, rejtett
technikât, amivel kiilonleges kereseknek is eleget tud tenni.
Beszedeben gyakran hasznâl olyan formulâkat, mint peldâul: eztet
nagyon sokan nem tudjak a mai iparosok kăziil vagy eztet ma
nem ismeri senki. Egy-egy kiilonos tortenetet âltalâban a volt
aztan egy masikfigura kijelentessel indit, es a figura âlland6an
visszatero kifejezese arra utal, hogy ismet egy olyan esetrol fogok
hallani, amelyben kiemelkedoen helyt tudott âllni, mert ismerte
a belso titkokat- mind a szakmai eletben, mind az utcai, bandâz6
kozossegi letben. Az âltala megrajzolt munkâskep a tokeletes
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munkaero mintăja, aki elott nincs akadăly, de akinek az ezert
kijăr6 tisztelet es hirnev is magăt61 ertetodik. Ezzel azonosul,
tulajdonkeppen a teljes elettortenete errol az identit:astipusr61 sz616
kijelentes. A szakirodalomban ismeros keprol van sz6, a szovegek
elemzesekor ălland6an Paul Willis konyve elevenitodott fel
bennem, ălland6 părhuzamok tuntek fel. Willis is a munkăsosztăly/
munkăsreteg olyanjellemzoit tărja fel, mint a szexizmus, a macho jelleg, azonkivill pedig maga a munkăsontudat is a kemeny
munka elvegzesenek kepessegere epit, amit mas, tanultabb ember nem tudna megtenni, amiert elismeres jar, mi tobb, a
munkăsnak az tetszik igazăn, amikor feljebbva16i vagy măsok
elott dolgozhat, mutathatja meg szaktudăsăt. Es a feljebbval6kkal
szemben is egeszen nyitott m6don viselkedhet, a koszonest is
csak ugy „odabobja", mert tudja, hogy az o munkăjăt a vezetoseg
nem tudja elvegezni, neki ezert itt killonjogai vannak, ugy erzi,
o maga uralja a munkafolyamatot, o szabja meg a
teljesitmenymereteit es igy tovăbb (lăsd Willis 2000. 89).
A szakember es eletreval6 ferfiember identităsăhoz
nemcsak a kepessegek, a kepessegek elismerese es tisztelete
tartoznak hozză, hanem egy măsik nagyon fontos elem, a măr
emlitett vezetoi szerepkor, vagyis egy nagyfoku szabadsăg,
autonomia a vezetoseg reszerol. Măr emlitettem, hogy nagyon
korăn egy brigădot alapitott a femfeldolgoz6 reszlegen. Egy măsik
eset is tortent, amely az 6năll6săgot biztositotta. Vettem magam
melle ketfiatalembert, akit alland6an kefeltek, piszkaltak. Egyik
hogy nagy volt a haja. Volt egy igazgat6 - meghalt szegeny -,
nem hirta a nagyhaju pasasokat. Ennek ilyen nagy haja volt,
minden. A masik pedig az mind kesett, mert kozel lakott a
gyarhoz. Es ki akartak dobni oket. Mondom a dirinek, hogy adja
ide azt a ket embert, s azert val/a/ok meg egy gepet, finaliza/ni
kellett. Egy koszoriigepet. Rendben van. De ne sz6ljanak beie,
ne foglalkozzanak. En val/a/om, hogy j6 lesz. Mondom nekik:
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- Akartok velem dolgozni? El tudom intezni, hogy te akkor
iszod a kavet, amikor kedved van. S akkor szivarozol, mikor en
mondom. Johet az igazgat6,johet akarki, nem szamit! De nekem
is vannak pretenci6im.
-Na.
Mondom:
- Te nem kesel. Bejossz... tiz peree el hamarabb legyel itt.
Es te elmesz most es megnyiratkozol.
- Ha Gy. bacsi...
-6csi!
Joi van, elment, megnyiratkozott.
Dolgoztam vele ... kar, hogy nem tudtam, elokeszitettem
volna. Meg egy figura, van nekem egy diplomam, amit adott a
vezetoseg. Eleg az hozza, hogy ugy dolgoztunk, hogy mind
exportgepeket csinaltunk. Akkor volt egy Balogh Tibi nevii
kollegam, az is kisiparban tanult. S csinalt egy gepet, az istennek
se tudta atadni. Nem tartotta a parametert, huzodott el ugy. S
azt mondja, elment a parthoz, a szakszervezethez, minden, hogy
klaszaljak. Hat akkor szazvalamennyi... ezer. .. sokba keriilt egy
olyan gepnek a izeje. S en szegyelltem. Megyek a dirihez, s
mondom:
- En szegyellem magam !
-Mer?
- En is kisiparbol szabadultam, es en nem tudom
megengedem magamnak!
-Mit?
- Uram, adjak nekem ezt a gepet, s en megcsinalom
exportra.
- Nem letezik!
- Ej - mondom a fiuknak -, elvallaljuk? Lepucoljuk az
egeszet s ujbo! csinaljuk az egeszet, de ugy, ahogy en mondom!
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- Gy. bacsi, megcsinaljuk.
S elvallatuk. Jott a nagy parttitkar, telefonaltak Bukarestbe,
hogy egyelore nem klaszaljak. Mert kellettjelenteni, nagy osszeg
volt. Mert valaki val/alta. Mondom:
- Te, bejoviink delutan, hogy ne lassa senki.
Az volt az egesz iigy a gepnek, hogy... itt van a gep. Egy,
ketto, haram, negy. [mutatja a negy sarkot} Ez a sarka mind
minuszba volt, mind ment lejjebb. Akarhogy kinoztad zer6ra,
masnap huz6dott az anyag, ment le. Mondom:
-Âlljatok csak ide, gyertek, megcsinaljuk!
Hogy ne lassa senki, benn maradtunk delutan, s vettem
pockokat: vasat. Ide, ide s ide. Megemeltem a haromfelit, s ide
tettem majdnem meg egy olyan vastagsagut. S akkor mit
csinaltunk? Ilyen rangaval, ilyen hosszu vasakkal megemeltiik,
s leejtettiik. Mi tortent? Amit sokan nem tudnak: minden anyagn,ak
vannak szemcsei, s plane az ontveny, az enged. S megtortek azok
a szemcsek, minden. S aztan ugy maradt. ltt ugy latszik, hogy
nem tartottak, amennyit kellett, s ez a resze kint maradt a
kemencebol, es ugy maradt. S akkor az mind dolgozott. S en
akkor megtortem azt a reszt, minden. S akkor egyforma volt a
negy sarok. S retusaltuk, feloltoztettiik, minden. S hivtam a
fonokomet, az is meghalt szegeny, kajant6i mernok volt.
- Haideti să vedeti masina.
'
'
Jott, o maga verifikalta: zero. Ki volt irva: export. S akkor
jott a diri sa parttitkar, s alairva csinaltak nekem egy diplomat,
s kitettek a gepre: maşina fantastică, o ieşit echipa lui T. .. escumert aztan elneveztek T ... escunak, de majd ezt is elmondom,
hogy volt-, hogy megy exportra. Kaptunk egy-egy premiumot,
dicseretet. El van teve az a diploma, megoriztem. Ekkora nagy
gepelt papir, pecset, minden.
Az ontudatot erositik azon munkăk sikeres elvegzese,
amelyek nagy felelosseget igenyelnek, es nem utols6sorban

.
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kifogâstalan szaktudâst. A fenti fantomgep csupân egy volt a
sorban. T. Gy.-nek mas nagyon fontos munkâi is reszletesen be
voltak mutatva az elettărtenet szăvegeben, mint peldâul egy
nagyon magas hofokon miikădo kemencebe val6 grafithilvely,
amely rendkivill nehezen volt megmunkâlhat6, es rendkivill
kăltseges alkatresz volt, ennek megfeleloen a munka nagyon nagy
felelosseggel is jârt. Azon kivill pedig szâmâra nagy elismerest
jelentett az a teny, hogy a Politechnika kutat6csoportjâban
dolgozhatott, a rektor ur kăzeli munkatârsakent. Ez ut6bbi meg
is hivta ot a kăzeli munkatârsakkal egyiltt a hetvenedik
szilletesnapjânak a megilnneplesere, amely egy olyan szimbolikus
gesztust jelentett T. Gy. szâmâra, amely ot, az elmunkâst az elit
ertelmisegivel egy szintre emeli. Hasonl6 elmeny volt szâmâra
az idegen orszâgb61 erkezo killdăttsegek munkalâtogatâsai,
akiket âltalâban legmagasabb rangu hazai elăljâr6k is elkisertek,
es ezeken az alkalmakon ot kertek fel arra, hogy az ujitâsokat
bemutassa, vagyis az o munkagepe kăre csoportosultak a
vendegek, es minden szem az 6 kezet Ieste.

A grafithiively megmunkalasa
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A:z Unirea văllalatnăl, ahogy sajăt brigădot es a mar emlitett
kvăzifuggetlen munkacsoportot alapitotta, t6bbsz6r is elmunkăs
lett, azaz a kiszabott normat nagy mertekben tulszămyalta,
tulteljesitette. Ennek koszonhetoen kepe felkeriilt a faliujsăgra,
majd az Ifju Munkăs hasăbjain is megjelent rovid kisero- es
meltat6 szovegel egyiitt. Sajnălatăra az ujsăgkivăgăsok măr
nincsenek meg, ezert csupăn a felesege kepeit tudta megmutatni.
Maga T. I. is t6bbsz6r volt elmunkăs a Herbăk/Clujana iizemben.

T. Gy. a rektor; ket miniszter es a koreai kuldottseg e/ott

Nyugdijas korăban megmaradt a volt j6 szakember
tekintelye a regi kollegăk es a rokonsăg szemeben, de
szovegeiben erre a peri6dusra mar nem a szakember kimagasl6
alakja a jellernzo, hanem ennek a logikus kovetkezmenye, a
megerdemelt pihenes, valamint megmaradt az eletreval6săg, a
145
https://biblioteca-digitala.ro

zsido, a vârteas szemelyiseg, aki minden szituaci6b61 a
maximumot tudja kihozni, azaz szamă.ra inkabb csak nyereseg
terem. Îgy cserelte le a hiitoszekrenyt egy sokkal jobbra,
hasonl6keppen szandekozik tenni a televizi6kesziilekkel is, es
ugyancsak ar alatt szerzi be a horgaszfelszereleseit is.
Munkasklubok az elettortenet tiikreben
T. Gy. ketsegkiviil erdekes elettortenete a kutatas
szempontjab61 azert is kiilonosen izgalmas, mert rengeteg adatot
tartalmaz a munkasklubokkal kapcsolatosan, es nagy segitseget
jelent az igencsak hianyos etnografiai leirasban. Az elettortenet
rogzitese utan meg visszatertem beszelgetotarsam otthonaba, es
reszletesen kikerdeztem ot ebben a temakorben. Sajnalatos
m6don a munkasklubokr61 nincs egyetlen fenykepe sem, allitasa
szerint abban az idoben olyan helyeken nem volt divatos a
fenykepeszkedes/fenykepezodes.
Az elettortenetbol kitiinik, hogy a legenykor helyszinei
ezek a klubok, hazasember oda be nem tette a labat, mert
kinevettek volna. Tipikusan munkasklubok voltak a j61 ismertek:
a fasok, borosok, vasasok vagy az Irisz-telep helyisege, a
Bulgă.ria-telep tanchelyisegebe mar h6statiak jartak inkabb,
viszont ertelmisegiek vagy diakok soha nem leptek be. A
diakoknak megvoltak a maguk helyisegei, elsosorban az
egyetemek kereten beliil, ahova csak diakigazolvannyal lehetett
belepni. A sz6rakozasi alkalmak eseteben igencsak elkiiloniiltek
a tă.rsadalmi retegek/osztalyok.
Mindazon adatok, amelyek a vizsgalt elettortenetbol
keriiltek elo a negyvenes es otvenes evekre ervenyesek csupan.
T. Gy. a negyvenes evek vegen jart ezekbe a klubokba, majd
1950 es 1954 kozott Bukarestben tart6zkodott, es vegiil 1956ig, hazassaga eveig megjă.ratos volt az illeto helyisegekbe. Nincs
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tudomasa arr61, hogy mi6ta leteztek ezek a kolozsvari klubok,
es megsziinesiik koriilmenyeivel sincs tisztaban. Viszont sajat
tapasztalatai fontos informaci6forrast jelentenek a kutatas szamara.
Ezekben az evekben a munkas fiatalsag legfontosabb
sz6rakozasi es ismerkedesi alkalma a klubokban szervezett tanc
volt. Munkanapokon nem is jutott ido masra, mint egy kavez6ban
eltoltott fel6rara, egy setăra a korz6n. Neha egy-egy olcs6
mozilatogatas, es nemelyeknek pedig ott volt a sport, altalaban a
labdarugas es az uszas. A kisebb - munkahely es lakhely szerint
szervezodo - csoportok elsosorban a hetvegi tancalkalmakkor
voltak egyiitt huzamosabb ideig, es a kiil6nb6zo klubok
torzsvendegei magaval a klubbal azonosultak.
T. Gy. elettortenetebol is arra lehet kovetkeztetni, hogy a
ha.rom nagyobb klub a fasok, a borăsăk es a vasasok volt, de
mellettiik masok is miikodtek. Ott volt a Vikt6ria-klub (a
keresekedelmi munkasok klubja), ott volt az Irisz-telepen a
Kolping, a vasutallomas mellett az Osszhang/Armonia (mindketto
a CFR-hez tartozott), a Bulgaria-telepen pedig a Kesdoba.16 (a
Herbaknak egy gyiilesterme), ahova sok h6stati is eljart. Ezen
kivill az Egyetem utcaban, abban az epiiletben ahol ma a Bathory
Istvan Elmeleti Liceumhoz tartoz6 altalanos osztalyok jarnak
miik6d6tt par evig T. Gy. kedvenc klubja, a Bastya.
A fiatalok kisebb csoportokba verodve kerestek fel a
kiil6nb6zo klubokat. Ez is inkabb a fiukra volt ervenyes, mert a
lanyok tobb helyen csupan kiserettel, gardemamaval jelenhettek
meg. Nehol, peldaul a fasoknal nem volt kotelezo a gardemama,
sot, olyan helyekre rosszhirii noszemelyek is eljartak, mert akarkit
beengedtek, ha kifizette a belepesi dijat. Nem volt egyfix helyem.
Mikor hava volt kedvem. Vagy hogy alakult a kollegakkal, hogy
mentunk. Mert mindig banda.val Jartunk. Egyedul nem jartunk
soha. Negyen-ătăn. Akkor igy volt, nem mint mast, hogy egy
fiatalember elmegy egy lannyal, sz6rakozik, minden. Akkor amig
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nem udvaroltam komolyan, minden, negy-ăt haver:
- Na,fiuk, hava megyiink vasarnap?
Hatelmentiinkafasokhoz, tancoltunk, minden. Nem tetszett
a tarsasag, valahogy olyan mit tudom en, olyan szegenyes volt.
Na, oda is a szegenyebb emberek mentek, a cs6r6k.
- Gyertek, ezekfasok. Menjiinka bifrăsăkhăz!
Mentiink a bifrăsăkhăz.
- Gyere, menjiink a vasasokhoz !
Akkor mentiink a vasasokhoz.
- Menjiink az Jriszre, a Kolpingba.
Mentiink az Iriszre.
[Ez a barâti kor a munkahelyi, vagy a szomszedsâg?]
Munkahelyi. Es a kollegak: egyik az Iriszrifl, masik a
Kerekdombr61, harmadik a Ketvizkăzrifl, innen jobbra-balra.
Akkor rengeteg volt inaskollegak.
Minden klub kivetel nelkiil munkâsembereket
sz6rakoztatott. Nem volt megszabva, hogy ki hovajârhat, de a
torzsvendegek âltalâban ugyanabb61 a szakmâb61 keriiltek ki.
Ki ritkâbban, ki gyakrabban el-ellâtogatott egy mâsik klubba is.
Es minden klub valamelyik vâllalatnak vagy szakszervezetnek a
helyisegeiben, elsosorban gyiilestermeiben mu'kodott. Hetkoznap
gy(ilesek, munkaiilesek zajlottak ott, mig hetvegere kiiiritettek
o'ket, szinpadot emeltek a zeneszek szâmâra, es kesz volt a terem
a tâncra. A tâncalkalmakat maguk a fiatalok szerveztek, a
vâllalatnak vagy a szakszervezetnek nem volt belesz6lâsa, csupân
a terembert szedte be. A belepodij magâba foglalta a terembert, a
zeneszek dijât, a ruhatârat, takarit6szemelyzet dijât. Ăltalâban
cigânyzeneszek voltak a muzsikusok, nem hiânyzott sehonnan
a szaxofon, a hegedii, a bogo, a harmonika, a zongora. Tangat,
keringot, csârdâst huztak a zeneszek, kesobben jelentek meg a
modemebb tâncok a csâ-csâ peldâul vagy mas, amiket T6th
Gyorgy ilyen hiilyesegeknek nevezett. Azok, a fasok, a bifrăsăk,
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a vasasok mind kisiparosok, munkasok. Mert akkor volt sok
kisiparos, sok munkas volt, mer mindeniitt sok ... pe/dau/ a
Herbaknal ătezer munkas, az Unireaba haromezer, a
Carbochimnal ... Jtt mind a munkasgyerekek voltak, aztan az
lehetett tisztviselo, lehetett az mernăk, lehetett az mester, de ezek
a kisebbrendii ize, a notlenek mind idejartak. [Nem volt olyan
szokas, hogy a Herbakb61 inkabb a borosokhoz jartak vagy
ilyenek?] Volt, volt. A herbakosok inkabb a borăsăkhoz mentek,
es a vasasok az Unirea, a CFR es ezek a kisiparosok. Me
mondom, hogy volt Ehrenwelt, Teleki, Luka, voltak ilyen
kisiparosok. S biza mindeniknek legkevesebb ăt inasa volt. Ugy
hogy ... Akkor volt Szabo, az a lege/so motorbicikli-javit6 miihely
volt Kolozsvaron. Annak volt hat inasa. Annak nagyon szep
miihelye volt, kitiino, a regatiak hoztak ide motorbicikliketjavitani
s minden. Na, akkor voltakfestok. Pe/dau/ Racz, a motorbiciklifesto. Annak is volt ăt inasa. Mind odajartunk. A vasasok inkabb
a vasasokhozvagya izehez, a CFR-hez. Idejartunk. Afasokhoz
elmentiink neha ritkan, ritkan, de nem mindig.
A T. Gy. altal preferalt helyiseg, a Bastya ugyancsak
munkasoknak, kisiparosoknak volt a sz6rakozasi helye, ahol a
fegyelem is szigorubb volt, mint mashol, a higieniai es
oltozkodesi kovetelmenyek is adottak voltak. Talan ezert is
kedvelte meg annyira, mert egy „uriasabb" hely volt, ahol az
iinnepijelleg kiemelte az egyent a munkas mindennapokb61. Itt
a vagany tulajdonkeppen gavallert jelentett, aki itt mar egy
masfajta viselkedesm6dot gyakorol, mas regisztert hasznal, nem
engedheti meg maganak, hogy atlepjen bizonyos htarokat.
Beszelgetotarsam szavai minden lenyeges informaci6t
elmondanak egy klubnak a miikodesevel, hatasaval,
fontossagaval kapcsolatban.
S ott voltfenn a masodik emeleten egy nagy klub, egy nagy
terem, s ott rendeztek tancdelutanokat es balokat. Ott a Dar6czi
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bacsi volt a fonok. Dar6czi bacsi, a kolozsvari komiszar,
rendorkomiszar. 6 rendezte, o szervezte, o is csinalt mindent.
Fiatal volt meg akkor, olyan harminc-negyven ev koriili, }6
vagasu volt, minden. Na most, oda hogy kellett elmenni? En
lenn laktam a Bulgaria-telepen, a nyomortanyaban, ott aho! sar
volt, minden. A h6statban, ott sziilettem, ott nottem fel. Egy
taskaban vittem a cipot kipucolva szepen. Nyakkendot kotottem,
feher inget vettem, es meg kellett pucoljuk a kormiinket, keziinket.
Volt mosd6, szappan, torolkozo, lehetett menni megmosakodni,
megfesiilkodni, mindent rendbe tenni. Mese nem volt.
Aztmondta:
- Te, tudom, hogy esztergalyos vagy, olajos munkat vegzel,
meg minden. De - azt mondja -felveszed azt a kislanyt, ne latszodjon
- azt mondja - az a mucskos kezed a hatan! Te, annak a lanynak
rateszed a finam feher bluzra, selyem bluzra a mancsodat, a
hatara, izzad a kezed, minden, nem lehet - azt mondja.
- Lassam a cipodet, - minden. Ezt mar lenn a kapuban.
Na, sa kezeid. Mint a tanit6 bacsi, nezi:}61 van, mehetsz!
Na de aztan ott voltfegyelem. A gardemamak iiltek korben
a szeken. Volt egy majomsziget, ugy mondtuk, kozepen, aho/ a
ferfiak, lanyok nem tancoltak, de ottan lodorogtek, minden. S
korbe szepen menta tanc. Nas volt egy masikfigura. Megtettszett
nekem egy lany, ott allt a gardemama mellette. Mert tanc kozben
nem volt szabad felkerni a lanyokat. Csak sziinetben. Mikor
kezdodott a zene, futottal:
- Szabad lesz? -Meghajoltal szepen, kezet cs6koltal.
Az volt Kolozsvart a legjobb tanciskola. Dar6czi bacsinak
ez volt a hobbija. Szerette az if}usagot. Peldaul azt csinalta, hogy:
- Fiuk, szombaton bal, este nyolckor zarjuk a kaput! S
reggel hetkor nyissuk!
Aztan ott mese nincs. Ott meg volt szervezve. 6 valamelyik
vendeglotol hozott pincereket, hozott italt, etelt. De ott senki be
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nem volt rugva, senki nem hanyt ossze semmit. Ott ugy ment.
Kulon egy terem ki volt uresitve, padok, minden, ott asztalok
voltak, padok. Ott lehetett enekelni, lehetett mulatni. Tul lehetett
tancolni. Olyan nem volt Kolozsvart. Talan az orszagba se volt
sehol. [Ott lehetett enni is?] Lehetett. Ha megehezett, volt kicsi
bufe, ahol lehetett egy szendvicset megenni. Lehetett egy szukkot
meginni, egy sort. De ott hazsart vagy reszeg, ott nem volt szabad.
Valamelyiket latta, hogy nem tudom mi, fogta meg:
- Na, hol a kabatod? Gyere! Tessek szives kiszolgalni ezt a
fiatalembert I
Lekiserte, nem restellte. Lement egy emeletet, kinyitotta a
kaput - na/a volt a kulcs.
- Viszontlatasra - azt mondja. - Kovetkezo a/kalomkor, ne
haragudjon, viselkedjen rendesen!
Kesz. Bezarta.
[S az mennyit tartott?] Az tartott e/eg sokat. Tartott vagy
negy-ot evet. [Es ez mikor volt? Hâboru elott?] Mikor is volt.
Habaru utan. 48, 49, 50, ezek az evek. Mielott elmentem
katonanak. [Es akkor ide is munkâsokjârtak?] /gen. Mondom,
hogy a kulturemberek mashova jartak. Itt mindenki melos volt.
Vagy egy tisztviselo, vagy egy munkas, egy sepregeto, vagy egy
budipucolo, minden. Szepen fel volt oltozve, rendesen. Kellett
kolnizzuk, minden, szepen.
[S kb. hăny ember szokott osszegy(ilni?] Hat osszegyii1tunk
vagy szaz-szazotven ember. Jo, Jo tarsasag volt, me nagy terem
volt, nagy. Es mi a helyzet? Ez pe/dau/ az a gaska }art rendesen.
Meg voltak szokva, minden. Mitha ki lett vo/na csinalva. Ott ha
Jott egy idegen, ma ugy eszrevettuk, nem tudom mi. Es az kellett
a/kalmazkodjon, me ha nem, raktuk ki.
[S csak magyarokjârtak, vagy vegyesen?] Nem, vegyesen.
De inkabb magyarok voltak itt a Bastyanal. Aztan a tobbinel
mentek be. Jottek ezek a munkaszolgalatosok, katonak.
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Salopetaba, dokkruhaba, mindenfele. De itt mintha ki lett volna
csinalva. Mega szegeny ciganylegeny is, latszott hogy cigany.
De azert megvette azt a kicsi ruhat, szepen tisztan, cip6t, mindent.
Ott nem volt mese, hogy jăvăk evvel vagy avval. Ott a rendes
ăltăny ruha meg kellett legyen. Sa lanyoknal szinten. Nem voltak
azok a nagyon răvid szoknyak, terden felii! egy kicsit. Es a
gardemama az ott kellett legyen. Me anelkiil. .. lehetett a
miniszternek a leanya, nem letezett.
Beszelgeteseink vegen megkertem T. Gy.-t, hogy meselje
el, milyen volt egy megszokott este a Bastyaban. Valasza reszletes
es egyeni tapasztalat altal meghatarozott kepet ad a sz6rakozasi
esemenyrol, kiegeszitve es megerositve a fentebbi idezetet.
Megismerjiik az esemeny forgat6konyvet, a szereploket
(fiuk,
,
lanyok, feliigyelo, gardemama, zenesz, ruhataros, biifes), a
helyszint es az idobeosztast is. Tiikrozi egy gavaller
viselkedesm6djat, mindazt, ami szâmâra illendonek es
megkeriilhetetlennek szamit, egy olyan vilagot, szemelyes
vilâganak egy olyan szeletet, amely fiatalkori igenyeinek
megfeleloen (munkâs)identitasanak meghatâroz6 aspektusava
forma16dott.
Pe/dau! a Bastyaban ugy volt: este nyolc 6rakor bement
az ember. Kilenc 6rakor zartak a kaput. Ott nem volt mese, lejătt
Dar6czi bacsi, a fonăk, egy nagy kulcsa volt, bezarta a kaput, s
elment, ott nem volt mese. Na most: ott, mikor bementiink, tettiink
ugy, mint az iskolasok, nezte:
-Na, ezt kipucolhattad volna, igy, ugy.
Tzszta legyen a keziink. A nyakkendonk legyen kivasalva, az
ing, a cipon legyen tiszta, vasalt nadrag, minden,felengedett. Kesz.
Kifizettiik a tagsagot, mert ott volt egy tagsag, mert ugye, kellett
tartani a taka.ritast, a rendet, ez mindeniitt megvolt tartva, a belepo.
Bementiink, Jătt a lany a mamaval - az edesanyja volt, a novere
volt, a szomszedasszonya volt, de valaki kiserte, idosebb kellett
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legyen. Ott is a lany ldfizette a taxat, az idos no nem kellett, o bement
anelkiil. A mamanak nem kellett. Akkorfelmentiink, leiiltiink, korbe
volt a nagy teremben padok, szekek S leiiltiink oda. Megkezdodătt
a tanc, felment a zenekar a szinpadra, s akkorfelalltam, s ldneztem
magamnak egy lanyt, amelyik ott uit, s akkor elmentem:
- Szabad egy tancat?
S bemutatkoztam:
- T. Gy. vagyok.
6 Rozsika, nem tudom mi, s akkor tancoltam. Vege volt a
tancnak:
- Kăszănăm szepen.
Leleptel. Volt ugy, hogy megkerdezted:
- Foglalt, jăhetek diskuralni, vagy nem tudom mi.
Akkor mentei, es ott al/tal a gardemama mellett es mellette,
mert nem volt annyi hely, hogy leiilhettel. S vartad a kăvetkezo
tancat. Akkor, egy bizonyos ido utan volt egy tiz pere sziinet. A
tiz pere sziinet alatt ott volt egy ize, valamelyik kereskedo, valami
patron, vagy nem tudom mi, berendezett egy szobat maganak,
ott lehetett kapni iiditot, lehetett kapni bort, sort, de csak ldcsi
mennyisegben, nem volt szabad, hogy berugjal, vagy nem tudom
mi. Akkor edesseget, tesztat, cukorkat, ilyesmit. Ha lannyal volta!,
bementel oda, s:
-Na, mit tetszik, mit parancsolsz?
- Hat, azt mondja, megeszek egy tesztat.
-Jo, kerem.
Ott mindig kellett legyen zsebpenzed. Azert vallaltuk eztazt, hogy .. .penzt nelkiil nem volt mit keress ott. S vettiink egyegy izet, egy kremest, egy tesztat, valamit, s vettem egy szukkot,
vagy egy fel deci rumot, vagy egy pahar bort, s voltak olyan
ldcsi asztalok. De laban al/6 volt, nem volt, hogy leiilj. S ott
elfalatoztal, minden, bementel, volt mosd6, megmostad a kezed,
szappan volt, tărălkăzo, megtărălted, minden, aztan mentei, es

es
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tancoltal tovabb, s tizenegy 6rakor vagy tizenkettokor behuztak
az utols6 notat, az indul6t. Kesz, mindenki szepen ment a
ruhatarba, vette a ruhajat, es szepen lement, csendesen, mind ki
merre lat, jobbra-balra, ott nem volt kiabalas, szep, csendesen,
finoman, mindenki ment haza., Akkor volt egy masikfigura. Ha
volt penzed, es uriember akartal lenni - ott alltak a fiakeresek, itt
a Farkas utcaban vegig ottan a teme toJele, arra is, es itt befele,
a Bastya Jele alltak a fiakeresek. Akkor mentei:
- Na, hazakiserhetem?
-Ha hogyne.
- Na, )6, tessek Jonni.
S akkor vitted a gardemamat, sa csajt, s:
-Tessek.
Felii/tel, te felii/tel a kocsis melle. A gardemama es a
csaj hatul.
'
A 16 szaladt, ugy este csend volt, nem volt olyan nagy
forgalom, mint mostan. Emlekszem, hogy mentiink le, le kellett
hozzam a Bulgaria-telepre azt a csajt. A Honved utcan koves ut
volt, ilyen granitkoves. Cak, cak, cak, cak, ahogy szaladt a 16.
Na, leertiink )61, odamentiink az ize ele, a lany ele, a kocsis
leszallt, leengedte a lepcsot, mert volt a fiakernek, leengedte,
megfogta a kezet, lekiserte oket, visszaiilt a bakra, s:
-Na,fiatalur!
-Mennyivel tartozom?
Ha, harminc le), otven le), szaz le). Kifizetted a kocsist, s:
- Koszonom szepen.
Leszalltal te, s ott meg ot percet diskuraltal. Meg is mondta
a mama:
- R6zsika, csak ot percet.
-!gen.
- Kezit cs6kolom - elkăszăntem, megpusziltam, ha olyan
volt, ha nem, kezet cs6koltam, s leleptem. Es megadtam a
kăvetkezo talalkat, mondjuk csiitărtăkăn.
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Kovetkeztetesek
T. Gy. elettortenete tobbfele tanulsăggal szolgăl a kutatăs
szămăra. Sok mindenre fel lehet hasznălni egy elettortenetet, de ez
alkalommal csak munkăs/szakember identităsănak koriiljărăsăra
hasznăltam, valamint eszkozkent, informăci6forrăskent a
munkăsklubok temakorevel kapcsolatban. Hasznos volt
identităsănak reprezentăci6it felterkepezni, hiszen a fizikai ero, a
killvărosi kommunikăci6s keszsegek, a nokkel szembeni
magabiztossăg, a szaktudăs es tapasztalat mind olyan elemet, erteket
jelent az ăltala bemutatott munkăsk6z6ssegek kereteben, amely
korăntsem rendhagy6, viszont mindenkeppen az eletreval6săgot
jelzi es a vezeto/elismert/tisztelt szerepet biztositja az egyen szamăra.
Egy ilyen szemely pedig a munkăsklubok vilăgăhoz tartozott, azzal
hatărozott m6don azonosult.
Hogy mennyire fontos volt szămăra az a vilăg, abb61 is
kitiinik, hogy a nagy tortenelmi esemenyekre, sot, a fontosabb
csalădi esemenyekre sem reflektăl tulsăgosan, vagy amikor
megteszi, es ahogyan megteszi, igencsak sokatmond6nak
bizonyul. Habar kolozsvări sziiletesii, eletet itt elte le, megis
nehezen birk6zik meg a nagyvăros topogrăfiăjănak bizonyos
elemeivel. Nem tudta pontosan, hogy egyik-măsik templom
milyen felekezethez vagy rendhez tartozott, hogy melyik nagy
tortenelmi multu magyar iskola miikodik egy bizonyos epilletben,
es igy tovăbb. A nagy tortenelmi esemenyekre is csak utalăsok
szintjen reflektăl. Nincsenek evszămok, nincsenek nagy nevek,
orszăgfok, politikai părtok, vilăgesemenyek. Âlljon itt egyetlen
pelda. A politikai rendszerek văltozăsa sem jelenik meg konkret
temakent elettorteneteben, csupăn bizonytalan 6sszek6to
szovegkent. De akkor ma romanul beszeltek, ma atvaltozatt az
ize, me miko vot a ... a ha boru elott volt az, hogy az osztrakok
atadtak Ro,;,anianak Kolozsvart, es Ro mania megnyerte, me nem
tudom, lett valami habaru, es Romania lett itt, es minden.
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Nyilvănval6,

hogy szămăra az volt a fontos, hogy milyen
szakmăban dolgozott, kik voltak a feljebbval6i, milyen
kapcsolatban volt velilk, kivel kellett j6ban lenni egyik-măsik
vărosreszben vagy munkăsklubban. Verekedos kalandjai es
szakmai sikerei văltak ălland6an visszatero tortenetekke,
szemelyes identităsănak a vedjegyeive. Fiatal korănak
meghatăroz6 elmenyei sok esetben a munkăsklubokhoz kotodtek,
es habar munkahelye miatt inkăbb a vasasokhoz tartozott,
igazăb61 a Bastya jelenti azt a helyet, azt a kozosseget, amellyel
azonosulni tudott.
A tortenelrni szakirodalom a munkăsklubokr61 csupăn mint
szakszervezeti egysegekrol beszel, es ezt a korabeli politikai
ideol6giănak megfeleloen teszi, vagyis olyan kozossegekrol,
amelyek a kommunista ideologia szellemeben munkălkodnak, a
termelesre koncentrălnak es a megfelelo politikai ismeretek
megszerzesere, valamint nevelo celzatu sz6rakozăsformăkat
eltetnek (rninderrol elozo referătumomban ertekeztem, publikălva:
Ilyes 2006b ). Ezzel ellentetben az elettortenet elozetes
felteveseimet lătszik igazolni. A fiatalok szămăra a szakszervezeti
helyiseg a fasokat es a tobbieket jelentette, vagyis a hetvegi
sz6rakozăsi alkalmak miatt volt fontos. A barăti/munkatărsi kis
csoportok itt voltak igazăn egyiitt, itt ereztek j61 magukat, ide
tartoztak. Szocializăci6juk egy korspecifikus resze itt tortent meg,
identităsuk egyes reprezentăci6i ezekbol epiiltek fel.
JEGYZETEK
1

Ez uton is koszonom dr. Pozsony Ferencnek, hogy felhivta a figyelmemet
T. Gy.-re, es lehetove tette a beszelgetesek lezajlăsăt, vetelezeset, ugyanakkor
koszonom rendszeres szakmai segitseget is.
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REPREZENTAREA SUBCULTURILOR CLUJENE ÎN
POVESTIREA VIETU

'

Rezumat
Studiul unnăreste istoria cluburilor muncitoresti din Cluj, o
'
,
prezentare etnografică a acestora, o analiză a rolului acestor cluburi
în constituirea colectivitătilor, totul văzut prin prizma istoriei de
'
viată a unui subiect, care în tinerete a frecventat multe cluburi.

* * '*

'

Istoria vietii este un text biografic, care din punctul de
'
vedere al prezentului,
se sprijină pe trecut si
, astfel se construieste.
,
T.Gy este pensionar, s-a născut la Cluj, în 1929, iar părintii
,
lui, destul de săraci lucrau la fabrica de tutun.
În 1945 a devenit ucenic pe lângă un meserias, de la care a
învătat tot ceea ce s-a putut în industria masinilor.A devenit meserias
'
,
,
bun si în 1948 s-a angajat la Fabrica de industrie grea „Unirea" .Aici
a devenit repede un muncitor excelent. 1n acel timp a frecventat
multe cluburi muncitoresti si a început să facă sport.Armata de
trei ani a făcut-o la Bucuresti.In
1956 s-a căsătorit.A lucrat la mai
,
multe întreprinderi iar din 1990 este pensionar.
În viata lui T.Gy. pe primul loc a stat munca, meseria,
cunostiintele
,
' legate de aceasta. Insă în acelasi
, timp a fost un om
descurcăreţ, iar înainte de căsătorie chiar un tânăr căruia îi plăceau
distractiile, dar si să se bată.
A'
)
In cultura muncitorească puterea fizică ocupă un loc de
frunte înainte de căsătorie.T.Gy. a frecventat permanent cluburile
muncitoresti.Pentru că avea bunul renume de bătăus era respectat
'
de ceilalti. '
'
Din povestirile lui T.Gy. multe lucruri s-au putut afla despre
cluburile muncitoresti
, din acea epocă, frecventate doar de oamenii
necăsătoriti si doar de tineri muncitori (intelectualii si studentii
' ,
'
'
aveau alte locuri de întâlnire).
,

A

'

'

,

A

A
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T.Gy. vorbeste
despre regulile stricte de comportament
,
din aceste cluburi unde tinerii si
, tinerele trebuiau să meargă curat
îmbrăcati, iar fetele obligatoriu însotite de cineva din familie.
,
'
Cluburile, de obicei, functionau în sala de sedintă a unei
'
' aici se
întreprinderi sau a unui sindicat. 'Pe parcursul săptămânii
tineau sedinte iar la sf'arsitul săptămânii se organiza dans.
'
T.' Gy. 'a fost foarte' interesat de viata acestor cluburi, mai
mult decât de evenimentele istorice sau 'de viata
, familiară. Cu
toate că era născut la Cluj nu stia
în
mod
exact
care
biserică cărei
,
confesiuni îi apartine sau ce fel de institutii sau scoli se află în
'
'
,
anumite clădiri istorice. Pentru el lucrul cel mai important a fost
în ce meserie lucrează, cine erau superiorii lui, cu cine trebuia să
se înteleagă bine, într-un cartier sau într-un club.
' Aventurile lui soldate nu odată cu bătăi, succesele
profesionale devin povestiri la care se întoarce mereu, pentru că
ele sunt si el le consideră caracteristice identitătii sale.
,
'
Evenimentele definitivante ale tineretii
, sale se leagă de
cluburile muncitoresti, între care „Bastionul" este locul cu care
'
se identifică în întregime.
THE REPRESENTATION OF SUBCULTURES FROM
CLUJ DURINO A LIFETIME STORY

Sumrnary
This study is about a worker's life at the moment ofretirement.
The worker was much respected in his youth for his strength.
He was a frequent client of workers clubs from Cluj and the
author wants to resurrect the memory ofthe proletarian culture
consumed in such kind of places.
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A NEMZETI TĂNCTÎPUSOK HATĂSAI ES AZ
ETNIKUS JEGYEK V ĂLTOZĂSAI EGY MEZOSEGI
FALU TĂNCKESZLETEBEN

Varga Simdor
Bevezetes

Az alâbbi tanulmânyban megkiserlem felvâzolni az
erdelyi, mezosegi falu hagyomânyos tânckeszleteben azokat a
kulturâlis elemeket, amelyek az ott elo etnikumok valamelyikehez
- a românokhoz es/vagy a magyarokhoz kăthet6'k. Jelen munka
egy, măr 1994-ben kezdett neprajzi terepmunkânak es tărteneti
kutatâsnak reszeredmenye, amelyet a regi6ban mind a mai napig
folytatok. Tanulmânyom tanc- es helytărteneti adatok, sz6beli
visszaemlekezesek es sajât megfigyelesek, az ezekbol nyert
adatok ăsszefoglal6 szintezise alapjân sziiletett.
A regio es a vizsgalt falu bemutatasa

Mezoseg a Kis- es a Nagy-Szamos, a Saj6, a Maros es
az Aranyos kăzătti erdotlen dombsâg Erdely kăzepso reszen,
ahol mintegy 300 magyarok, românok es korâbban nemetek âltal
lakott falu talâlhat6. Az elso vilâghâboruig a Magyar Kirâlysâg
reszekent negy nemesi vârmegye osztozott teriileten: SzolnokDoboka, Kolozs, Torda es Beszterce-Nasz6d. Mezoseg irânti
tudomânyos erdeklodes elegge kesoi, kăszănheto ez a kărnyezo
tâjegysegekhez kepest eroteljes gazdasâgi, târsadalmi es
infrastrukturâlis bezârtsâgânak. 1
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Visa (Vişea, Jud. Cluj) kicsi falu, erdelyi Mezoseg
nyugati 2 peremen, Kolozsvârt61 mintegy 40 km-re 3 , eszak keletre, nehâny nagyobb falu, Bonchida (Bontida),
Zsuk (Jucu),
,
illetve Kotelend (Gădălin) szomszedsâgâban fekszikAz 1326-os
nagy hatârjârâskor emlitik eloszor, mint erdot: ,,silva Vysaerdeye",
1332-ben pedig măr, mint telket: ,,Vizateluke". 1368-ban Visa
măr possessio. A falu feltehetoen a kozepkorban hatalmas Zsuki
nagybirtokos csalâd telepiteseryek eredmenyekepp nepesiilt be. 4
A telepiiles az 1919 elott Kolozs vârmegye als6 keriiletehez, a
mocsijârâshoz tartozott. A faluban 255 hâzszâmmaljelzett haz
illetve telek âll, lakossâga ma hozzâvetoleg 750 fo, amelybol
kb.: 460 fo reformâtus magyar es kb.: 250 fo ortodox român. 5 A
faluban elnek meg ezen kiviil elenyeszo szâmban szombatosok
es Jehova tanui (nagyreszt magyarok), valamint ot ortodoxvallâsu cigâny csalâd. Megelhetesiiket j6reszt a hagyomânyos
fc:Hdmuveles es âllattenyesztes biztositja, mivel buszjârat, illetve
kozvetlen vasuti osszekottetes hijân nehez eljutni Kolozsvârra, a
kozeli falvakban pedig keves a munkalehetoseg.

Etnikus jegyek
tanckulturaban

a

Kozep-Erdelyi

hagyomanyos

A tanc- illetve zenei elet jelensegeinek etnikus jegyeit,
illetve ezek vâltozâsât vizsgâlni nehez feladat, mivel eppen a zene
illetve a tanc az, amely a leggyorsabban beh6dol a divatok
vâltozâsânak. Kiilonosen nagy feladatot jelent ez a kutat6 szâmâra
egy olyan teriileten, ahol az egyiitt elo etnikumokra minden
jelentosebb eur6pai divat (reneszânsz, barokk, romantika stb.)
hatott. 6 Martin szerint az erdelyi nepi kultura kiemelkedo
gazdagsâgânak egyik legfobb forrâsa, a sajâtos torteneti,
igazgatâsi es târsadalompolitikai helyzet mellett a vegyes
nernzetiseg(i telepiilesi viszony jelenti. Ajavareszt kozepkor 6ta
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egyiitt elo nepessegek kulturâjânak evszâzados keveredesere es
egymâst megtermekenyito kolcsonhatâsâra, az âlland6 kulturâlis
„cserebere" sorân kialakult bonyolult 6sszefon6dâsokra măr
Bart6kek felfigyeltek: az âtad6 es az âtvevo fel pontos
meghatârozâsa szinte lehetetlen, csak az ide-oda âramlâs
megtermekenyito tenyet regisztrâlhatjuk, âllitjâk. 7 A vegyes
etnikumu teriiletek tânckulturâjânak elemei a tortenelem sorân
sajâtos nemzeti karaktert nyerhetnek, ezt az adott teriilet egyegy nepessege a nemzeti kiilonbsegeket kidomboritva a
sajâtjakent tâncolhatja, kesobb ez a jelenseg a târsadalmi
jelentosegebol veszitve, a fent emlitett kulturâlis „cserebere"
folyamân tobb etnikum âltal hasznâlttâ vâlhat, sot akâr egy mâsik
nemzetre jellemzo ta.necă vâlhat. A tânckulturâban tortent
vâltozâsokat a tortenelem folyamân mindig politikai, târsadalmi
es gazdasâgi esemenyek indukâltâk, ezert a tovâbbiakban ezeket
is igyekszem vâzolni. Mivel a polgâri, valamint a kesobbi korok
hatâsair61 keves az ismeretilnk, az ezzel kapcsolatos
megfigyeleseimet ez a dolgozat nem tartalmazza. 8
A kozep erdelyi tanckultura torteneti retegeirol

Az erdelyi român es magyar tâncbeli kolcsonhatâsok
vizsgâlatâhoz ismemilnk kell a Kozep-Erdelyben hasznâlt tincok
tortenetet, valamint pontosan es reszletesen meg kell hatâroznunk
itteni tânctipusokat. Ebben a munkâban a român es a magyar
kutat6k măr eddig is jelentos eredmenyeket ertek el. 9 A kozeperdelyi tânckultura alakulâsât a kozepkort61 kezdve kiserhetjiik
nyomon. Bart6k Bela es Kodâly Zoltân nevevel femjelzett
magyar nepzenekutatâs torteneti vizsgâlatai 10 nyomân a magyar
neptânckutatâs is regi es uj stilusba sorolja a killonbozo vizsgâlt
tâncokat. Martin Gyorgy, Pesovâr Emo es munkatârsaik
tânctorteneti munkâib6I 1 1 kideriil, hogy a kozep-erdelyi
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tănckultura

tobb torteneti korban kialakult tăncot oriz meg
egyidejiileg. Kozepkor vegi, eur6pai reneszănsz illetve barokk
vonăsokat egyarănt fel lehet fedezni a mezosegi paraszti
tănckulturăban. A kozepkorra jellemzo rituălis ferfităncok a
legenyesekben, a fegyver- es hajdutăncok szinten a ferfităncokban
illetve a virtusos, bemutat6 jellegii eszkozos, majd păros
tăncokban elnek tovăbb. Szinten a kozepkorra jellemzo
lănctăncok a reneszănszban lassu, setăl6 vonul6 păros tăncokkă
alakultak ăt, megtartva egyontetiisegiiket, ugyanekkor a gyors,
ugr6s-forg6s păros tăncok individualizăl6dtak, improvizativ
jelleget 6lt6ttek magukra. Szinten a kozepkorra jellemzo
proporci6s 12 tăncszvitek Kozep-Erdely teriileten maradtak meg
a legepebben, az un. tancparok formăjăban. Ezek tobb tănctipust
foglalnak magukba, amelyeket egymăsutăn, sziinet nelkiil
tăncolnak el a părok. Ezen regi miifaji, formai es stilusbeli
vonăsok fenntartăsăt a falusi kozossegekben gyakorolt, sok
kozepkorias mozzanattal ătszott szokăskeret biztositotta.
A torok h6doltsăg alatt Erdely kulturălis vezeto szerepet
toltott be Kozep-Kelet Eur6păban. A 18 szăzadt61 a kulturălis
nyitottsăgb61 fakad6 fejlodes lelassul, az ujabb hatăsokat, tanc
es zenei divatokat ez a teriilet măr lassabban fogadja be. A
hagyomănyokhoz ragaszkod6 paraszti kozossegek kulturăja
ekkor măr nem văltozott gyokeresen, inkăbb csiszolt, kierlelt
formăkban integrălta az uj kulturălis elemeket, esetiinkben peldăul
a kotott felepitesii, nyugati kontratăncokat, vagy a korai
verbunkos zene stilusăt. Ez ut6bbi napjainkra a Kozep-Erdelyi
nepzenekulturăban maradt fent, keveredve a cigănyok ăltal
kozvetitett balkănias elemekkel. Az ătalakulăsi folyamat
kovetkezo lepcsojet a magyarorszăgi uj stilus, tehăt az erett
verbunkos, a nepies miidal es a csărdăs egymăssal 6sszefon6dott
funkcionălis egysege jelenti, amely egyertelmiien magyarorszăgi
divathatăskent jelenik meg Erdelyben, es ott jelentos
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faziskesessel, csupan az 1800-as evek kozepetol honosodik meg.
Ez a hatas sem egysegesito, inkabb szinezo-gazdagit6 jelleg(i. 13
Mezosegi tanctipusok nemzeti es etnikus jellege

A nemzeti tânckulturat Martin szerint legpregnânsabban
az un. nemzeti tanctipusok kepviselik. Ezek magukba olvasztva
kepviselik a killonbozo korszakok paraszti-nemesi, nepi-polgâri
es a popularis-elit tanckulturajanak kiilonbozo jelensegeit. Az
adott korszak es regi6 popularis tancmiifajab61 (amit KeletEur6paban a 19 szazad vegeig a paraszti tanckultura kepvisel)
kialakul6 nemzeti tanctipusok Magyarorszagon a kovetkezok:
16-17 szazadban a hajdutanc, 18-19 szazadban a verbunkos,
valamint a 19. szazadban a csârdas. 14
Az interetnikus kapcsolatok es tanctorteneti
szempontokat tekintve az erdelyi tanctipusok legfontosabb agat
ferfitancok jelentik, amelyek legnagyobb szamban az erdelyi
Mezosegen fordulnak elo. Mezosegen negy killonbozo legenyes
tipust killonit el a kutatas, a regi stilus legfejlettebb tipusat
kepviselo surii legenyest, valamint a kes6bbi uj stilusu verbunkos
ferfitanc fele mutato, de foleg motivurnkincsiikben meg a regi
formai jegyeket is magukon viseIo ritka legenyest, verbunkot es
lassu magyart. 15 Ez ut6bbival kapcsolatban all egy, a Mezosegen
csak a magyarok altal jart negyes kortanc. Ezen tancok
formakincsevel es zenei kiseretevel szoros kapcsolatot mutat az
egykori hajdutanc.
A haj du tanc kialakulasanak, viragzasanak es
hanyatlasanak tortenetet vegigkiserve kepet kaphatunk arr61,
hogyan valhat tarsadalmi es politikai valtozasok hatasara egy
tavoli torteneti gyokerekkel rendelkezo pasztortâncb61 egy egesz
nemzet kulturajat kepviselo tanc, majd ismet pasztortanc.
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Killonbozo harci tăncokr61 măr az 6kort61 kezdve talălunk
utalăsokat egesz Eur6păb61. A kozepkori Magyarorszăgon a
tărsadalom als6 retegeihez tartoz6 fegyveres-păsztor retegenek
tăncformăja volt ezen a fegyveres hajdutănc. A 15 szăzadt61
ălland6su16 hăboruk alatt a felkatonai szabadcsapatok, a hajduk
tărsadalmi sulya, szerepe megno, aminek kovetkezteben a sajătos
fegyvertăncuk orszăgszerte ismertte vălik. Ekkor azonban meg
a magyaron kiviil mas nemzetisegek is sajătjukkent tăncoljăk,
hiszen a hajdu csoportok etnikailag nem homogenek. A 16.
szăzadt61 măr a hadvezerek, nemesek is tăncoljak a torok elleni
kiizdelem 6sszekovăcsol6 ereje kovetkezteben kovetendo peldăvă
vălt ta.neformat. Ido kozben a hajdutănc bekeriil a nemzeti
irodalomba is, igy lassan, nemzeti ta.necă vălik. A Răk6czi
szabadsăgharc utăn, a hajdusăg tărsadalmi szerepe nagy
mertekben csokken, a bekovetkezo Habsburg gyarmatosităs tiltja
a „magyar nemzeti jelkepeket" peldăul a toroksipot, amely a
hajdutănc zenei kisereteben fontos szerepet jătszott. A hajdutănc
divatjamulttă vălik, ismet visszakeriil a tărsadalmi periferiăkon
elo păsztorok, cigănyok koze, akik szinte napjainkig orzik ezt a
tanc format. 16 A szakirodalom szerint az erdelyi teriiletek
tănckulturăjăban a fegyveres hajdutănc emleket orzo botos tăncok
illetve az azzal kapcsolatos mozgăskincs măr csak a MarosKi.ikilllo videki romănok în botă es haidău elnevezesii tăncaiban
fordul elo. 17 Sajăt, az erdelyi Mezosegen vegzett melyfilrăsszerii
kutatăsaim alapjăn azonban a tăncos bothasznălat gazdagabb
formăira, a magyar etnikummal is kapcsolatban levo eletere
kovetkeztethetiink. 18 A Szilăgysăgb61 es a Kalotaszegrol ismert
sz6rvănyadatokat idesorakoztatva ugy velem, hogy a
fegyvertănckultura nyomait orzo botos tăncok tekinteteben a
Felso-Tisza videk es Maros-Ki.ikilllo videk kozotti teriiletet nem
nevezhetjiik feher foltnak. A hajdutăncok botos formăjăt itt is
166
https://biblioteca-digitala.ro

ismertek, az 1800-as evek masodik harmadaban meg a
sz6rvanyba kerillt magyarok is tancoltak. A Kozep-Erdelyi
magyar parasztsagra az elso vilaghaboruig velhetoen nagy
hatassal voltak az uj, az egyeniseget, a sz6lisztikus-improvizaci6s
jelleget hirdeto tancdivatok, amelyek kiszoritottak a kozepkori
eredetii fegyvertanc-maradvanyt. A tarsadalmi helyzete es ortodox
vallasa miatt hagyomanyorzobb beallitottsagu romansag a
reneszansz legenyeseket is sokaig csoportosan, egymassal
osszehangolva jarta, ok a botos tancokat az elso vilaghaboruig,
sot elnevezesben a napjainkig sajat tancukkent oriztek meg. Visaban
a botos tancokkal kapcsolatban mar csak sz6beli adatokra
bukkantam. A legutols6, az 1900-as evek legelejen sziiletett nehany
kival6 roman tancos egyeniseg tancolta a helybeli romansag altal
romîneşte în ponturi-nak nevezett ritka roman legenyest bottal.
Az eszkozhasznalatra vonatkoz6 visszaemlekezesek szerint a rovid,
kb.: 80 cm-es, gyakran setapalcanak is hasznalt botra leginkabb
tamaszkodtak, de az egyik Bontidean Vasilică nevii tancos azt a
'
foldre fektetve „olyan sebesen tancolt
felette, hogy nem latsz6dtak
a labai". Az adatkozlok emlekeztek a bot forgatasara, hat mogotti
es a laba alatti atvetelere is. Martin szerint a roman botos tancok
egyik legkozelebbi rokona a mezosegi ritka legenyes, illetve lassu
magyar, 19 amit Visaban is hasznalnak ,,magyar tanc" elnevezessel.
Az elozo tancot a roman es a magyar adatkozlok egyertelmiien
romannak, a masodikat pedig egyertelmiien magyarnak tartjâk.
A masik magyar nemzeti tanctipus a I 8. szazadban
kialakul6 verbunkos. A verbunk terminust az altalam vizsgalt
terepen mindeniltt ismerik, legtobb helyen, csakugy, mint
Visaban a surii legenyes tanctipus helyi elnevezesekent
hasznaljâk, zenejere pedig păros tancot jarnak. Nehol magat a
tancot is ismerik, es hasznaljâk, igaz a tobbi ferfitancnal ritkâbban.
Mindez romanokra es magyarokra egyarânt vonatkozik, az
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aitalam kerdezett adatkozlok nem tuiajdonitanak etnikus jelleget
a tăncnak. Erdekes viszont, hogy az erdeiyi Mezoseg azon reszen,
ahoI a surii legenyest nem verbunknak hivjak, ott a ritka
legenyessel egyiitt magyar tancnak nevezik (esetenkent a surii
illetve ritka jeizot hozzateve). 20
A magyar es nemzetkozi tanc- es muveszettorteneti
munkak mindegyike a csoport- vagy k6rustancokat, ostorteneti
produkturnkent a Iegkorabbi tanctorteneti szakaszhoz rendeii
hozza, ameiy azonban a kesobbi korokban sem tiinik el, gyakran
azonban mar Ianc- vagy fiizerszeru illetve korben torteno
osszefog6dzassaI jeienik meg. Az eur6pai kozepkor tanceietere
vonatkoz6 adatokb6I arra kovetkeztethetiink, -hogy a Ianc- es
kortâncok ekkor eitek viragkorukat. Europa azon teriiietein, eiso
sorban a Baikânon, aho I a torok h6doltsag miatt az ujkori eur6pai
păros- es sz6I6tăncdivatok nem hatottak, illetve a Nyugat-Eur6pai
kuituraiis hatasokt6I tavoiabb, eizartabb, periferikus teriiieteken
meg ma is jellemzo a kortancok nagyaranyu jeleniete. 21 A regi
stilusu Ianykortancok ujabb es formaiiag fejiettebb vaitozatai a
hangszeres kiseretre, kis korokben jart tancok, a negyes es
kărcsardas. A negyest Visaban j6reszt Ianyok tâncoitâk, mintegy
a lassu es surii legenyes tancokat kiserve, de eioforduit, hogy
IegenyekkeI vegyesen, onall6 tanckent is tancoitak. A vizsgalt
teriiietiinkon a regi stilus kozepkori retegebol szarmaz6
Ieanykortancra keves adat vonatkozik. Szeki Ianyok enekre jart
kortancat, sajatos, masodiagos formânak tekinti Martin, miveI
az otthoni szokast6I eitero m6don nem hangszeres muzsikara,
hanem enekre jartak a negyest, heiyi neven a magyart a
Koiozsvaron szoigal6 Ianyok, kimenojiik alkalmaval. Az6ta
Szekrol es a szomszedos Visab6I eI6'keriiit ujabb adatok ârnyaljâk
a kepet. Mindket heiyen eloforduit, hogy tancmuiatsag
sziineteiben a Ianyok spontan m6don osszealltak es enekre
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forogtak, sot arra is van adat, hogy enek nelkill, csak a forgăs
elmenye miatt tăncoltăk a negyest, egymăshoz hangolva
lepeseiket. Visăban ritkăbban az is elofordult, hogy tobben, akăr
hatan, nyolcan is osszekapaszkodtak es kortăncotjărtak negyes,
sot csardas zenere is. 22
A harmadik, idorendben a legujabb magyar nemzeti
tănctipussal kapcsolatban az erdelyi Mezosegen nagyon vegyes
kepet talălunk. Acsardas23 rovid mezosegi tortenete j61 peldăzza
a hajdutănccal kapcsolatban fentebb emlitett tortenelmi
folyamatot. A 19 szăzad elso harmadăban kialakul6 zenei silus
es tănctipus nyugati es kelet gyokereit j61 ismerjiik. A csardas
zene kozismert, de maga a tănctipus nem vălik uralkod6vă az
erdelyi Mezosegen, ahova velhetoen csak az 1800-as evek vegen
keriil el. Alapveto mozdulatăt (kettot jobbra -kettot balra)
hasznăljăk ugyan, de csărdăskent ismert tanc formakincseben
teljesen megegyezik a korăbbi forg6s-forgat6s tănctipus helyi
văltozataival. A korai, 19. szăzad kozepen keletkezett uj stilusu
nepdalokat a romănsăg es magyarsăg egyarănt kedveli es
hasmălja a csardas zeneben. A tanc formăja teljesen megegyezik
a mindket nemzetiseg ăltal tăncolt păros szăkos (bătută)
formăjăval, csupăn kiserozenejeben van văltozăs. Ezt a tănczenet
a magyarok a legtobb helyen csardasnak, ritkăbban
ciganytancnak hivjăk. A romănok is hasznăljăk mindket
24
elnevezest ( ceardas,
, 'tiganeste
, . ) de a csardast, mint tăncot
magyamak tartjăk. Kerdesemre azt feleltek, hogy nem tăncoljăk,
a helyszini megfigyelesek azonban căfoljăk ezt a kijelentest.
Uj abb elnevezesu tănczene a magyar csardas, amely 20. szăzadi
magyar n6tăkat tartalmaz. Az erre jărt tanc formăja is teljesen
megegyezik az elozokevel, de a romănok ezt a zenet soha nem
kerik, mivel a magyar etnikumhoz tartoz6nak velik. U gyanakkor
tobb roman tăncalkalmon reszt vettem, ahol a zeneszek csardast
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muzsikâlva, magyar n6tâkat is hasznâltak, amelyekrol en tudtam,
hogy magyar miizenei eredetiiek. Meglepetesemre a roman
vendegek ezeket a dallamokat ismertek, sot lâthat6an kedveltek
is. Magyar lakodalmakban is hasonl6 jelensegeket figyelhettem
meg, roman popularis zenevel kapcsolatban.
Epilogus
Az elso vilaghâboru utani imperiumvaltas kovetkezteben a
Magyarorszâg iranyab61 erkezo nemzeti es nyugati jellegii
hatâsok kevesbe erintik Erdelyt. A român tobbsegi kultura hatasa
no, a paraszti miiveltseget a roman politika es az ertelmiseg is
tamogatasaval az iskolai oktatason keresztiil sok romanjellegii
tancos es zenei hatas erte. Az antikvitâsb61 szarmaz6, a 18.
szazadban a magyar peldâhoz hasonl6an roman nemzeti tancca
nyilvanitott, hetk6znapi hasznalatban elso sorban România
Erdelyen kiviili reszen elofordul6 caluş es sîrba ekkor valik
k6telezo oktatasi anyagga a visai iskolaban. A mezosegi,
hagyomanyosnak mondhat6 paraszti tânckultura ekkor meg
annyira elenk es eroteljes, hogy az ettol gyokeresen eltero a
roman nepies miitancok nem epi.ilnek be a mindennapos
hasznalatba. A 19. szazad sorân a del-erdelyi roman ertelmiseg
altal megalkotott romana es haţegana nevii miitancok k6zi.il csak
ez ut6bbi elnevezese jutott el az altalunk vizsgalt teri.iletre. A păros
tancok leggyorsabb valtozataira, a romanul szokâsos des
elnevezes mellett ritkan a haţegana is elofordul. Ezt a kifejezest
a magyarok nem hasznaljâk, ok inkâbb siiriit, vagy siirii csardast
emlitenek. Ugyanakkor az ekkor meg altalânosan hasznalt, forg6s
jellegii magyar tancok az adatk6zlok visszaemlekezese szerint
ez ido tajt veszik fel a forgat6s jelleget, amelyet Mezosegen sok
helyen ma is romanosnak tartanak. Hat moge torteno eldobâs es
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a kar alatti kiforgatas, bar nincs kizarva, hogy egyszeriibb kar
alatti kiforgatasokat a magyarok is alkalmaztak korabban. Ezt a
feltetelezest tamasztja ala, hogy a mezosegi kisnemesi jellegii
falvakban, 25 amelyek gyakorlatilag korbeveszik az un BelsoMezoseget, meg ma is killonbozik a păros csardas, vagy szokos
tanc (bătută) formaja: a magyarok csak csardaslepest, atvetot,
forgast es minimalis forgatast hasznalnak. A romanok
egyontetiien tancoljak a forg6s, hat moge eldob6s, kar alatt
forgat6s tancukat az egesz Mezoseg teriileten, beleertve a Borsavolgyetol nyugatra eso, Ormanyi volgyhoz, Fejerdi volgyhoz es
Borsa volgyehez tartoz6 falvakat is. Megjegyzendo tovabba, hogy
a Szekely-Mezoseg teriileten, ahol a magyarok szekelyes jellegii
forg6-forgat6s tancot tancolnak, a romanok mezosegies forg6sforgat6s tanca kiilonbozik az ovektol. 26 Az itt leirt jelenseg oka
az lehet, hogy a belso-mezosegi magyar jobbagyfalvak
tanckulturaja, tavol leven a mezoseg keleti reszen elhelyezkedo
magyar kisnemesi falvak tombjetol, valamint a Mezoseg peremen
levo varosokt61, egyre inkabb hasonul a tobbsegi, roman
jobbagy-paraszti tarsadalom tanckulturajahoz.
Tanulmanyomban arra a tenyre akartam ramutatni, hogy
a tanccal es a zenevel kapcsolatos kulturalis elemek milyen
konnyen valtoztatjak etnikus jellegiiket, meg akkor is, ha egyegy elem, tortenetesen valamikor egy nemzet jellegzetes tanca
volt. Az ilyen jelensegek mogott mindig jelentos tarsadalmi,
gazdasagi es politikai valtozasok allnak, mint ahogy ezt fentebb
vazoltam is.
JEGYZETEK
I Az erdelyi Mezoseg foldrajzarol, nepessegerol es a vonatkozo kutatasokrol
bovebben: Kos 2000.11-24, Keszeg 1999.7-14, Kosa-Filep.1980. 605.
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Mezoseg neprajzi felosztăsăt tobben megkisereltek, ez iigyben mind a
mai napig nem sziiletett konszenzus. Ezen a helyen Martin Gyorgy
tăncdialektusokr61 sz616 irăsăt vessziik alapul. (Martin 1995.110-113.)
3
(Jton ez a tăvolsăg hozzăvetoleg 40 km-re m6dosul.
2

4

Balăzs.

1939. 62.

Visszaemlekezesek, es torteneti dokumentumok szerint a romănok
szămarănya korăbban sem erte el az osszlakossăg 1/3-ăt.
6
A kerdest tovăbb neheziti, hogy az ăltalam megkerdezettek tobbsege,
fiatal es idos, no es ferfi, roman, magyar vagy cigăny egyarănt meglehetos
bizonytalansăgot mutatott fel egyes tănctipusok nevet illetoen. Ennek oka
az lehet, hogy a vizsgălt tănckeszlet măr nem volt mindennapos
hasznălatban, a mindennapi gyakorlatb61 kizokkent emberek gyakran
emlekeikben kutatva vălaszoltak egy-egy kerdesre. A măsik, velemenyem
szerint fontosabb teny, hogy a mezosegiek nem tudomănyos kateg6riăkban
gondolkodnak. Szămukra a csărdăs elnevezes egyszerre zene es tanc is,
amelynek ertelme csak a szovegkomyezetbol tiinik ki.
7
Martin 1995. 107. Nehăny jelentos magyar kutat6 objektivităsăr61
tanuskodik az a teny, hogy a vizsgălt regi6ban egy-egy dallam, tanc nernzeti
hovatartozăsănak pontos megăllapităsăra tett kiserleteik a legkemenyebb
nacionalista korszakban, nevezetesen a măsodik vilăghăboru alatt sem
hoztak a fentiektol eltero megăllapităsokat. (Lajtha 1954b. 6, Jărdănyi 1943)
8
Visa modem tănckulturăjăval kapcsolatban lsd Molnăr 2006.
9
A roman kutatăsi eredmenyek osszefoglal6i: Balaci-Buc~an 1969; Buc~an
1957, 1967; Costea 1961, 1963, 1965; Giurchescu 1959, 1967; GiurchescuCostea 1962; Proca 1963. Dejeu. A magyar kutăsi eredmenyek osszefoglal6i:
Martin 1964, 1995; Martin-Pesovăr 1980; Felfoldi-Pesovăr (szerk.) 1997.
10
Olvasmănyos ăttekintest ad errol Sebo Ferenc. (Sebo 1997.19-26, 41-60,
77-87.)
11
Lăsd Felfoldi -Pesovăr 1997, Kaposi-Pethes 1959. Martin 1995, Pesovăr
1997, 2003a, 2003b. megfelelo fejezeteit.
12
„Proporci6 az eur6pai keso kozepkorban es a reneszănsz jellegzetes
tănczenei gyakorlata. A ket egymăst koveto - lassu es friss - tăncreszhez
egyazon dallam jăruit. Az elso resz melodikăjăt metrikailag-ritmikailag
ătertekelve alkalmaztăk a măsodik resz kiseretekent. A rogtonzott ritmikai
5
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variâlâs kialakult mechanizmus szerint tortent. A păros iitemu lassu, lepo
„Vortanz" dallamât koveteo Propor6tio, Proporz, Saltarello, Hupfauf, Darauf
stb. utalâsok olykor kotta nelkiil is megszabtâk a zenesznek a gyors, ugr6,
pâratlan iitemu „Nachtanz" ritmusât." (Martin 1997. 126-127.)
13

vo. Martin 1995. 105-107.

14

vo Martin 1984. 354-356.
vo. Martin-Pesovâr. 1980. 188-190.

15
16

vo. Martin 1984. 356-358.

17

vo. Martin 1980. 169-184.

18

A 2006-os budapesti Martin Gyorgy konferenciân elhangzott eloadâsom
lenyege a kovetkezo volt: - Mezosegen, valamint szorvânyos adatok szerint
Kalotaszegen valamint a Gyimesi csângok koreben is talâlhatunk botos
tanc hasznâlatâra utal6 nyomokat. A Mezosegi Szeken a bothasznâlat
egeszen gazdag m6djâr61 hallottam visszaemlekezeseket. Egy adatkozlo
emlekei szerint a csârdâsban es a negyesben, valamint a legenyesekben a
nagyapja korosztâlya meg hasznâlta a botot. Ezt tobb adatkozlo is
megerositette. A mezosegi românok kozott, mintegy 20 faluban gyiijtott
adatok azt mutatjâk, hogy az elso vilâghâboru elott meg itt is tâncoltâk a
Maros- menti tâncdialektusb61 ismert în botă-t, annâl azonban gazdagabb
formâban, nem csak tâmaszkodâsra hasznâltâk a botot, de a Felso-Tisza
videkerol ismert vâltozatokhoz hasonloan forgattâk, letâmasztva valamint
foldre fektetve keresztiil is ugrâltak felette. Nehâny român adatkozlo ezt a
magyar etnikum alta! tâncolt „lassu magyarral" illetve „ritka legenyessel"
is osszefiiggesbe hozta. Szembetiino meg, hogy a botos tâncokat mindegyik
esetben csoportosan, legkevesebb ket-hârom ferfi alta! egyszerre jârt
tâncokkent irtâk le. A szolisztikus jellegu, român ritka legenyest, az în
ponturi-t a komyekbeli zenesz cigânyok în botănak is nevezik. Român
adatkozl61c szerint a ket tanc kisero zeneje ugyanaz, de a tanc botos formâjât
tartjâk regiesebbnek.
19

20

Martin 1980. 177.
A nevvâltozatokat illetoen lsd. Martin-Pesovâr. 1980. 190, 191, 193,

194, 195.
21

vo. Martin 1979.9-12.

22

vo. Martin 1979. 206-207.

23

A csârdâs torteneterol bovebben: lsd: Pesovâr E. 1997. 56.
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A kerdest bonyolitja, hogy a korai csărdăs zenet ma măr egyik etnikum
sem tartja magyarnak. Ilyenkor hasznăljăk ăltalăban a cigănytănc (ţigane~te)
terminust.
24

25

Kall6s 1979. 33-34.
Mezopaniti, mezomadarasi tăncosok egy 2000-ben Zalaegerszegen
megrendezett fesztivălon lăttăk a visai tănccsoport eloadăsăt. Velemenyiik
szerint a visai magyarok romănosan tăncolnak, pontosan ugy, mint az o
szomszedsăgukban elo romănok.
26
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CARACTERISTICI ETNICE ÎN CULTURA DANSULUI
ÎNTR-UN SAT CU POPULATIE MIXTĂ DIN
CAMPIA SOMESULUI
'
A

'

Rezumat
Introducere
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte trăsăturile specifice ale
dansurilor românesti
maghiare care definesc identitatea
, si(sau)
,
culturală a unui sat mixt din Câmpia Somesului.
'
Prezentarea comunei
Câmpia Someşului în care locuiesc azi români şi unguri dar în care
au locuit cândva si germani, se întinde între Somesul Mic, Somesul
,
'
'
Mare si Aries. Satul ViseaGud.Cluj) este un sat mic cu 25 5 de case si
,
'
'
'
aproximativ 750 de locuitori, din care majoritatea unguri reformati,
'
restul ortodocsi români, putini sâmbătari si Martorii lui Iehova.
'
,
'
Oamenii se ocupă cu agricultura si cresterea animalelor.
,
'
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Caracteristici etnice în cultura tradiţională din centrul
Transilvaniei
Unul dintre domeniile ce trebuiesc cercetate este dansul, care
cel mai usor
, cedează modei, mai ales în zone multietnice sau
unde au pătruns si
, stilurile europene precum renasterea,
,
barocul, romantismul.
Populatiile
, de aici, care trăiesc împreună din evul mediu, s-au
influentat
, reciproc încât, de multe ori, nici nu ne dăm seama,
cine de la cine s-a inspirat. Lucrul acesta a fost observat chiar si
,
de Bart6k.
Despre istoria dansului din centrul Transilvaniei
Cercetarea muzicii populare a demonstrat că, în acest loc s-a
păstrat o cultură muzicală formată în mai multe epoci istorice.
Dansurile rituale medievale de bărbaţi s-au păstrat în dansurile
feciorilor dar ~i în unele dansuri de perechi.
Alte dansuri caracteristice evului mediu, care se dansau în lant,
,
s-au transformat în renastere
în
dansuri
lente,
sau
în
asa
zise
'
,
dansuri cu perechi.Acestea includ mai multe tipuri de dans, care
se succed unul după celălalt.
Începând cu secolul al XVIII-lea asimilarea stilurilor noi este
mai lentă.Cultura comunitătilor
traditionale
mai degrabă
,
,
integrează elemente culturale noi precum contradansurile de
inspiratie occidentală si „verbuncosul"(verbunkos) timpuriu. În
,
'
'
zilele noastre cultura muzicală populară a rămas sus, amestecată
cu elemente tigănesti
,
, si
' balcanice. Transformarea, următorul pas,
a fost preluarea noii culturi muzicale maghiare, verbunkosul
propriu zis, cântecele populare compuse si
care ' se
, ciardasul,
,
îmbină între ele si formează o unitate functională.
'
,
Tipurile de dansuri din Câmpia Some~ului după caracterul
national si etnic
'
'
Fiecare
cultură
natională
a dansului cantine
tipuri de dans
,
,
reprezentative, care o definesc.
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Între tipurile de dansuri maghiare putem aminti în secolele XVIXVII dansul păstorilor, în secolele XVIII-XIX verbuncoşul, iar
în secolul XIX ciardasul.
'
Dintre dansurile din Câmpia
Somesului cele mai importante sunt
cele ale flăcăilor. În acest caz dansa~ doar bărbatii iar la originea lor
'
stau obiceiuri vechi medievale, când păstorii înarmati
dansau înainte
'
de bătalie. Ulterior, în timpul luptelor cu turcii, aceste dansuri erau
dansate de toti soldatii si chiar si de conducătorii de oaste. După
'
' '
'
răscoala lui Râk6czi aceste dansuri îsi pierd din importantă.
,
'
Habsburgii chiar interzic folosirea fluerului turcesc, care juca un rol
important în acompaniamentul muzical al acestui dans.
Memoria acestor dansuri maghiare de flăcăi, care s-au dansat cu
armele s-a păstrat în dansurile românesti „în botă" si „haidău".
In cazul acestor dansuri feciorii foloseau bâte peste care săreau
sau le sprijineau de pământ si
, se învârteau în jurul lor.
Celălalt dans maghiar din secolul XVIII este verbunkosul,
'
termenul de verbunk, de origine germană, fiind folosit în mai
multe localităti atât de români cât si de maghiari. A dansa în
'
,
cerc, adică mai multe persoane în lant, este o formă arhaică de
' înflorire în evul mediu.
dans, care a cunoscut epoca de maximă
Însă în părtile Europei în care mai greu au ajuns inovatiile
'
'
dansurilor dansate
doi câte doi, si astăzi se dansează aceste
dansuri în lant. In satul Visea mai ales fetele dansau acest dans,
'
,
de multe ori rară acompaniament instrumental, fetele cântând în
timp ce dansau din gură.
Al treilea dans national maghiar este ciardasul, care ajunge relativ
'
' la fel de îndrăgit de
târziu în Vişea, la s~itul
anilor 1800, însă a fost
unguri şi de români. Forma dansului este la fel la ambele etnii, însă
românii îl numesc „bătută" iar ungurii ciardas sau dans tigănesc.
,
'
Românii consideră acest dans ca dans maghiar, cu toate acestea
ei cunosc melodiile ciardasului.
,
A

,

A

'
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'

După

primul război mondial, în cultura românească din
Transilvania au pătruns prin intermediul şcolilor şi dansuri care
n-au fost cunoscute aici până atunci precum „căluşul" sau „sârba".
Tot astfel ajung până în satul Viştea şi unele dansuri compuse
precum "românescu" si "hategana".
'
'
ETHNICAL CHARACTERISTICS 1N DANCE CULTURE
FROM A MIXED POPULATION
TRANSYLVANIAN VILLAGE
Summary
In the traditional Hungarian culture from Vistea village there are
three dances with traditional specification: "the Sheppard's
dance" which was performed by warriors at its origin and nowadays is danced by young boys; "the Verbunk dance" and "the
Czardas dance". The Romanian community from this village has
their own dances: one is performed with sticks another is performed in pairs and other two dances are borrowed from south
Romania and they are not fit to the village tradition. Together
life produced a lot of collisions.

180
https://biblioteca-digitala.ro

SATE ÎNFRĂ TITE SI TURISM RURAL. SCENELE
'
' IDENTITATII
- LOCALE
CONSTRUIRII
'
Peti Lehel
1. Introducere
Lucrarea îsi propune să schiteze unele aspecte legate de
'
'
localitătile înfrătite urmând ca concluziile studiului să fie redactate
'
'
mai târziu,
pe baza
informatiilor adunate în urma diferitelor
'
cercetări si a datelor oferite de presă. 1
Cu' toate că, utilizând anumite informatii, publicatii si
' problematica
' '
reportaje 2 am urmărit si unele tendinte regionale,
'
'
schitată de mine se referă si este valabilă în princepal pentru două
'
'
localităti de pe Valea Târnavei Mici: Idrifaia si Bahnea, de aceea
'
'
trebuie să iau în considerare reflexiile eseistice
datorate
eventualitătii experientelor.

'

'

2. Contextul social
După 1989, comunităţile locale rurale au trăit, pe lângă
asteptarea nerăbdătoare a schimbărilor economice, si experienta
'
,
'
schimbării radicale a modului de viată.
' şi, implicit, a societăţii a
Schimbarea sistemului politic
determinat si transformarea vietii în satele din Transilvania, lucru
'
care le dă' etnografilor posibilitatea
studierii, analizării
fenomenelor din aceste microregiuni. Totusi, putine analize si
'
' de directiile
'
studii se ocupă de schimbările socio-economice
si
'
de dezvoltare ale satelor transilvănene, desi toate' lucrările care
'
tratează fenomenele rurale încearcă să documenteze si să
'
înteleagă aceste schimbări.

'
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În contextul construirii autostrăzii din Transilvania, această
devine de actualitate, cu atât mai mult cu cât, după
construirea ei, efectele modernizării cu sigurantă vor transforma
'
atât viata localitătilor pe lângă care trece cât si relatiile
locale.
,....
'
'
'
In aceste conditii, cunoasterea tendintelor de evolutie a
'
' si interpretarea
'
'
relatiilor locale, cartografierea
etnografică,
'
'
antropologică a lor este motivată.
Studierea transformărilor socio-economice a satelor ridică
o serie de probleme pentru că, în timpul analizelor, trebuie să avem
în vedere si conexiunile emotionale din trecutul apropiat. Nu este
'
'
de ai uns numai
schitarea tendintelor
ci este nevoie si de o analiză a
~
'
'
'
contextelor. De exemplu: când analizăm strategiile economice,
trebuie să avem vedere că acestea nu se pot explica numai prin
gospodărirea tradiţională. Strategiile de gospodărire de după 1989
constituie încercări care până la urmă reprezintă existenta în noua
~
'
orânduire. Intelegerea mentalitătii oamenilor, care determină
' si aspectele emotionale,
'
anumite decizii,
înregistrate imediat după
'
'
revolutie, trebuie să facă parte integrantă din acest studiu.
' Promisiunea unei noi ere de către revolutie - după zeci
'
de ani de izolare comunistă- s-a transformat în asteptări
irationale.
'
'
La aceasta a concurat demagogiile epocii de dinaintea revolutiei
'
si asteptările neîntemeiate economic. Transformarea destinului
' '
sătesc (vezi Borsos et alii. 1999) a determinat schimbări radicale
si în relatiile comunitătilor locale. Perioada postcomunistă la sate
' caracterizat
'
' caracterizează prin recesiune economică,
s-a
si încă se
'
Prin schimbarea structurii claselor sociale, si a proprietătilor, si
'
printr-o criză de modernizare şi de valori (Kovăch
1995.' 81.).'
Tendintele de stabilizare se leagă de identitate. Această
'
ideologie este determinată
de vointa minoritătilor de a-si păstra
' în Transilvania
'
'
identitatea.Situatia de a fi minoritate
a îndemnat
'
satele să-si dezvolte reteaua de relatii. O modalitate de extindere
'
'
a acestor relatii
este înfrătirea
dintre' localităti.

problemă

'

'

182

'

https://biblioteca-digitala.ro

Sate înfrătite nu prea existau înainte de revolutie, doar
'
'
după rev?luţie s-au înfiinţat şi numărul lor este în continuă
crestere. Infrătirea satelor este deci specifică numai perioadei
'
' şi determină petrecerea festivă a timpului liber,
postdecembriste
cu efecte de cunoastere a celorlalti - a străinilor-, cu posibilitatea
,
'
de a capitaliza şi a converti acest lucru în bunuri materiale.
3. Posibilităţi de interpretare
Prin relatia de sate înfrătite întelegem relatia completă
'
' din' afara Transilvaniei,
'
între un sat din Transilvania
si unul
care
se extinde asupra sferei culhlrale si economice. În analiza mea
'
voi studia aceste aspecte. Dacă pentru
definirea fenomenului
acceptăm cele spuse mai sus, dincolo de aceasta ne punem faţă
în fată cu noi metode de cercetare. Mai sus am afirmat că procesul
'
de înfrătire
a satelor a fost stimulat de dorinta de întărire a
'
'
identitătii nationale. Totusi întrebarea este: se poate aseza în
'
' de functionare
' înfrătirea dintre satele din Ungaria
'
acelasi context
' satele din vestul' Europei? Dacă
' analizăm în aceeasi sferă,
si între
'
,
care sunt punctele comune si deosebirile care ar putea clarifica
principiile de funcţionare ale' acestor relaţii? Este corectă ipoteza,
presupunerea că principiul de functionare a relatiilor de înfrătire
' iar ideologia
' acestor relatii
'
este turismul si schimbul economic,
'
'
este locality (ideologia
identitătilor locale )? 3
'
Pentru a întelege sociogeneza si îndemnarea la relatii tip
' au considerat ca 'fiind
sate înfrătite Giczi' Johanna si Sik Endre
'
'
foarte importantă o analiză a cât reprezintă din acestea formarea
capitalului, respectiv altruismul, dorinta de mentinere a identitătii
' nationale
' ), interesul poli'
si comunitătii istorice (locale, regionale,
'ticsi întâmplarea.
'
'
Autorii au subliniat că primordial în functionarea
'
'
acestor
relatii este cultura si traditia si pe urmă gândirea
'
'
' '
economică (vezi Giczi-Sik 2003. 34-35. si 42.).

'
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Prin urmare, în cursul analizei trebuie să separăm factorii
de motivare şi să punem accentul pe prezentarea „solului picat"
în satele înfrătite din Transilvania. Pe lângă acesta am considerat
important să 'analizăm cine sunt actorii sustinerii, functionării
' este că interesele
'
acestor relaţii, pentru că presupunerea noastră
cetătenilor unei localităti sunt diferite.
In tabelul următor prezentăm factorii de motivare care
sunt relevanti pentru localitătile studiate.
'
'
'

A

'

Factori de motivare ai relaţiilor de
Din perspectiva Transilvaniei
Ungariei

Din perspectiva exterioari Transilvaniei

Vest

Ungariei

identitatea naJională

/oca/iry

înfrăţire:

Vesl

identitatea naJionalA

localiry

transilvanism

activitate de
binefacere

resurse economice

resurse economice

turism

turism

turism rur.1.l

culturi

culturi

turismrur.s.1
căutarea

exoticului
învllămâ111

învăţămâru

inleres economic

interese economice

religie

religie

În functionarea relatiilor putem observa structura
'
'
a motivatiilor
culturale
turistice, emotionale si
'
'
,
economice. Pentru o mai bună întelegere a acestora le-am
'
structurat astfel:
1.) Culturale: traditii istorice, traditii inventate (de
'
'
exemplu: zilele satului, înfiintarea
bisericii, inaugurare
de scoli,
'
,
monumente, clopote), învătământ, cunoasterea traditiilor,
'
,
'
sincretică

sărbătorire;

2.) Turistice: căutarea exoticului, petrecerea timpului
liber, iesirea
din monotonia cotidiană;
,
3.) Emoţionale: altruismul, trăirea sentimentului de
identitate natională, eroizarea zilelor;

'
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4.) Economie/practic: investitii, cumpărări, învătământ,
'
'
acumulare de capital.
În urma cercetărilor am ajuns la concluzia că motivatiile
religioase nu sunt relevante în aceste relatii, desi în acest 'caz
' religios/ideologic.
'
biserica încearcă să se integreze într-un cadru
Probabil că aceste motivatii apar diferentiat în functie de
'
acestori' motivatii' sunt
grupuri sociale si de vârstă. Mentinerea
'
'
folositoare pentru că sustin impulsuri variate care determină' aceste
'
relatii. Distributia localitătilor
din Ungaria, care au relatii cu cele
'
'
'
'
din România, nu prezintă nici un fel de neregulă cartografică,
Pentru că sunt localităti înfrătite si din centrul si din preaJ· ma
' ' 2002. 70.) '
granitei cu Austria (vezi' Giczi-Sik

'

3.1. Camuflaj ideologic si acumulare de capital
In îndemnurile la relatii există si rădăcini istorice comune.
In acest context se organizează, de exemplu, si la Pilisszentlâsz6
întâlnirea localitătilor „Szentlâszl6" din Bazinul Carpatic, unde
'
satul ldrifaia este invitat
pe motiv că face parte din aceeru;,i comună
de care aparţine şi Laslău Mic (Kisszentlâszl6) şi Laslău Mare
(Nagyszentlâszl6) din Judeţul Mureş.
Vizitele reciproce se leagă de anumite evenimente
importante din viata localitătilor, rareori fiind înregistrate si vizite
'
'
'
Particulare. Contextul functional al acestor relatii este turismul.
'
Folosesc cuvântul turism în 'sensul utilizat de Herman
Bausinger,
care consideră că după disparitia granitelor, turismul a căpătat un
'
'
iz cultural, emotional.
Este de 'înteles că la baza relatiilor de înfrătire ungaro'
'
'
transilvănene stă si trăirea identitătii nationale comune. Pentru
' aceste înfrătiri ' dau 'ocazia de a călători în
unele familii chiar
Ungaria. In acest sens au si functii de distractie, o alternativă de
'
'
petrecere a timpului liber. '
A

'

A

'

A

'

'
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Nu este de neglijat nici aspectul economic, călătorii având
implicit ocazie să facă cumpărături. Pe lângă toate acestea, vizitele
ocupă un loc important, devenind un eveniment ritual supraevaluat,
a cărui mască ideologică este sărbătorirea comună a unor
evenimente din viata satul înfrătit. Asemenea sărbători sunt prilejuite
' sfintirea bisericii,
'
de zilele satului, de
de inaugurarea scolii etc.
'
'
Prin substratul lor simbolic si ritual, evenimentele camuflează
' interesul economic) ale relaţiilor.
dimensiunile profane (turismul,
Continuitatea ritualului asigură implicit mentinerea si
'
'
continuitatea acestor relatii de înfrătire.
'
'
Supraevaluarea unor noi tradiţii, precum zilele satului,
sunt datorate tocmai acestor relatii de înfrătire. Organizarea
'
'
acestori sărbători publicocentrice asigură
un cadru
ceremonial
vizitelor delegatiilor înfrătite. În functionarea acestori relatii cadrul
'
'
,
'
ceremonial capătă o importanţă deosebită pentru că motivează
formarea relatiilor de înfrătire si cunoastere a culturii populare a
'
' '
'
localitătii respective. Aceste evenimente creează posibilitatea de
'
autoreprezentare a elitelor intelectuale, bisericesti si laice, precum
' '
si a functionarilor publici alesi.
'
'
'
La alegerea consiliilor locale, evaluarea unari persoane
se face si în functie de buna functionare a acestor relatii, pentru
'
'
'
'
că în unele cazuri în functionarea relatiilor de înfrătire există
'
'
'
interese economice nedeclarate. Candidatii la functiile de primari
'
si consilieri locali prin aceasta vor deveni' actorii dublei
atentii a
'publicului. Semnele din partea localităţii înfrăţite sunt importante
'
pentru că pot să facă legitime unele poziţii în localitate, contribuind
astfel la o anumită mobilitate statutară. Lupta persoanelor pentru
diferite functii de conducere sau a celor care vor să se alăture
' implicit la întărirea relatiilor de înfrătire. Astfel
acestora, duce
'
'
relatia de înfrătire devine parte a „simbolismului
politic
local"
'
'
(Kapită.ny-Kapită.ny 1998. 141.), pentru că contribuie la
construirea si formarea prestigiului.
'
186
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Din informatiile noastre, extinderea relatiilor dintre
'
'
localitătile înfrătite a dus în câteva cazuri la căsătorii. Totusi, în cazul
'
'
'
celor două localităti analizate nu s-au legat asemenea căsătorii.
'
Vizitarea localitătii
înfrătite adeseori dă si ocazia la trăiri
'
'
'
emotionale, la aparitia sentimentelor
fată de „pământul natal",
'
'
'
ajută la transformarea vietii de toate zilele într-o luptă eroică de a
'
rămâne pe pământul natal, face posibil trăirea sentimentului
înăltător al identitătii nationale.
' Primarul comunei
'
' Molnus (Mâlnâs) dinjudetul Covasna,
'
într-un raport despre vizita făcută' localitătii cu care s-au
înfrătit,
'
'
a scris următoarele:
„Am avut ocazia a lega o relatie de înfrătire cu localitatea
' S-a format
'
Berhida din Ungaria încă în anul 1990.
o relatie de
înfrăţire adevărată. In fiecare an ne vizităm reciproc. Atât de
profundă este această relatie, încât s-au întetit nu numai relatiile
' căsătorie: o fată din
' Bicsad s-a măritat
'
prietenesti, familiare, ci si de
'
'
cu un tânăr din Berhida. Anul trecut ne-am dus cu un autobus la
zilele satului Berhida. Vă dati seama că ne-au dat tot ce ne-a trebuit,
' după trei zile, a~a spre seară, un
ne-au purtat pe palme, dar
concetăţean de al meu, mai bătrân, din Bicsad, m-a oprit pe stradă
simi-a spus: <D-le primar, credeti-mă că mă simt minunat aici.
Sunt oameni foarte, foarte amabili. Isi dau si sufletul pentru noi.
'
' si asa îmi lipseste
Dar asa îmi lipseste apa minerală din Bugyog6,
' Bicsad.>
' ( ... ) Si atunci mi-am pus întrebarea:
' ' cum adică
'
aerul din
'
satul nostru nu este bun?( ... ) Bunicul meu Balogh Peter de multe
ori mi-a spus ~i asta m-a impresionat foarte mult. Citez: Să nu
laşi nicioadată pământul natal şi casa strămoşească.Eu cred că
aceste câteva cuvinte aşa de tare m-au legat de pământul natal
şi aşa de tare m-au facut să iubesc pământul natal, încât mă
face să declar, că nici locul unde şi nici era când m-am născut
nu sunt nepotrivite. Eu şi cu locul şi cu timpul sunt tare mulţumit.
A

'

'

'

A
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Este adevărat. Secuimea a reusit
, să învingă aceste încercări si
,
greutăţi de a lungul secolelor. S-a luptat pentru existenţă şi pentru
locul natal şi a rămas, şi există. În altă parte eşti străin, numai
4
în locul natal esti
, cu adevărat acasă. "
Formarea relatiilor personale este un alt aspect al acestor
' de musafiri se roteşte. Dacă o familie dă
vizite, pentru că postura
înapoi si întrerupe relatia, înseamnă că s-a perturbat echilibrul
'
,...
'
,...
economic. lnseamnă că una din familie a asteptat
mai mult. In
,
majoritatea cazurilor familiile din Ungaria aduc dulciuri, alte
daruri, dar în cazul unori relatii mai îndelungate si profunde
obiectul schimburilor vor fi si
, aparate casnice. 1n acest fel, imediat
după revoluţie, în satele din Transilvania au ajuns bunuri cum
sunt: pompe de apă performante de mâna a doua, aparate de tuns
iarba, biciclete etc. Iar satele transilvănene, de obicei, au dăruit
obiecte de artă populară. ldrifăenii de exemplu au dat cadouri
cumpărate din cele două comune care se ocupă de „etnobusiness",
Corund si
, Chendu.
'

A

,

3.2. Înfrăţirea ca factor generator de conflicte
După Mary Douglas, dacă analizăm cursul evenimentelor
sociale si
, modalitatea lor de codificare, ajungem la o mai bună
întelegere a microsistemului social (Douglas 2003. 289.). Si în
'
,
cazul satelor înfrătite este esentială analizarea controlul naturii,
prescrierilor sociale. In unele sate, din când în când, sunt
desemnati' anumiti, membri ai comunitătilor
, locale, care, cu ocazia
diferitelor vizite, reprezintă localitatea înfrătită. Această desemnare
are o regulă, o normă socială, care este 'în strânsă legătură cu
luptele de interes si
, prestigiu din cadrul comunitătii,
, de aceea
alegerea delegatiei
, reprezintă un eveniment important în
microsocietatea localitătii
, respective. Din această cauză deciziile
sunt urmate deseori de încordări, tensiuni si
, valuri de supărări.
'

A

,
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Starea de discordie si lipsa armoniei este marcată cu denunturi si
' '
intrigi. Bineînteles,' pe parcursul functionării relatiilor putem
'
'
'
observa o serie de efecte comune a diferitelor interese. Spre
deosebire de cele două localităti studiate de către noi, exemplele
'
arată că în construirea si întărirea relatiilor de înfrătire, elita
'
'
'
intelectuală este marginalizată, locul ei fiind preluat de personalul
administrativ, si de elita politică, nomenclaturistă. După părerea
noastră, cauzele acestei alegeri sunt factorii de motivare. In timp
ce elita intelectuală, în aceste legături, converteste capitalul eul'
tural şi prestigiul, grupările amintite mai sus pledează
mai mult
entru
relatii
economice.
Mentinerea
relatiilor
de
înfrătire
de multe
P
'
'
'
,
ori aduce si avantaje materiale, de aceea în multe localităti se
'
'
observă tendinta de expropriere a relatiilor. Astfel intelectualii
'
'
(reprezentanţii bisericii şi laicii) încearcă exproprierea
evenimentelor culturale.
În cazul altor localităti înfrătite decât cele din Ungaria,
' un avantaj. Nu sunt însă
cunoasterea unei limbi străine' devine
'
rare situatiile, când, din cauza intereselor personale, între
' celor două grupări se creează o încordare. Când o
reprezentantii
'
iniţiativa comună
a comunităţii este dirijată de un grup de
influentă a societătii locale, profesori sau reprezentanti ai bisericii,
'
' au un asea poate' genera conflicte.
O parte din aceste conflicte
pect cultural pentru că comunităţile tradiţionale consideră imoral
ca aceste relatii să fie folosite în interese personale.Si acesta cu
atât mai mult,' cu cât aceste relaţii sunt de natură ' ideologică
emotională. Cei vizati în asemenea evenimente sunt obligati să
aplice strategii de legitimizare. Intr-o localitate din regiunea
„Mezoseg", în luna decembrie 2001, conducerea comunei a cerut
demisia conducerii şcolii, pentru că pe perioada vizitei făcute
unei localităti înfrătite au fost suspendate orele: ,,Consilierii locali
' unde spre surprinderea lor au găsit săli de
au controlat' scoala,
,
)

'

A

'

A

189
https://biblioteca-digitala.ro

'

clase goale: profitând de călătoria în Belgia a directorului si a
'
profesorului de matematică, pe timp de aproape două săptămâni
învăţământul a fost suspendat. Am aflat la primărie că datorită
situatiei inacceptabile, conducerea comunei, revoltată pe bune
' a cerut demiterea conducerii scolii."
dreptate,
În legătura cu acest caz, direct~rul scolii a trimis opinia
' la cunostintă că
sa în scris la redactie: ,,As vrea să vă aduc
' cinci zile nu am făcut-o din' interese
'
deplasarea noastră în 'Belgia de
personale ci am servit un interes comun. Am participat la
conferinte pe teme de turism rural si tehnică de calcul, am vizitat
' cu scopul de a dezvolta
' utilizarea internetului si în
diferite scoli
'
'
scoala noastră. Sigur, pentru aceasta a fost nevoie de prezenta
'
'
profesorilor
de matematică si de conducătorii relatiilor de înfrătire.
'
' scolar, si ' am
Am plecat cu acordul conducerii
inspectoratului
'
'
desemnat un director suplinitor în persoana profesoarei
de limba
română. Procesul de învătământ a decurs în mod obisnuit" 5 - se
'
'
spune în comunicatul directorului.

3.3.
Localităti îni'rătite, conl'esiuni îni'rătite
"
,
".I' '
"-''
".I' ,
In prima fază, organizatorii relatiilor de înfrătire sunt
' actorii sociali
' pot fi
intelectualii (laici si oameni ai bisericii), dar
'
~
membrii comunitătii respective. In cazul în care functionarea
'
relatiilor sunt coordonate
de către biserică, relatiile, 'dincolo
,
'
~
cuprinsul ideologic, sunt încărcate cu un continut
religios. In acest
,
context teoretic, la ldrifaia, cele două comunităti,
, în ciuda faptului
că sunt de religii diferite, se transformă în cadrul relatiilor
stabilite
,
în „comunitate bisericească", în care dimensiunile de localitate
înfrătită si comunitate bisericească înfrătită se contopesc. În acest
, '
'
caz biserica devine locul de desfăsurare a serbării, a felicitărilor
'
si saluturilor reciproce, a comemorărilor
(de exemplu cu ocazia
'
zilei
satului).
190
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4. Microcontextul desfăsurării
In cele de mai jos voi încerca să prezint modul în care
functionează relatiile de înfrătire a celor două localităti vecine,
' si Bahnea' de pe Valea' Târnavei Mici, relatii diferite,
'
Idrifaia
în
'
'
sensul că Idrifaia este înfrăţită cu o localitate din Ungaria iar
Bahnea cu unul din Belgia. Idrifaia din punct de vedere etnic si
religios este o localitate omogenă (toti sunt reformati). Fiind 'o
localitate tipic agrară, pe lângă cultivarea plantelor si' cresterea
'
'
animalelor apare un fel de specializare economică
localăcultivarea vitei de vie. 6
' din punct de vedere etnic este mixtă,aici trăind
Bahnea
împreună români, maghiari ~i rromi, aproximativ în număr egal.
Localitatea nu are nici o specializare din punct de vedere economic, desi majoritatea locuitorilor trăiesc din agricultură.
'
A

'

4.1. Modelul vestic
Caracterul relatiilor cu Ungaria si cu localităti din alte
'
' urmă relatiile
'
state este unul diferit. Până
când cu cele din
sunt
' putin
asimetrice cu cele din Ungaria sunt mai mult sau mai
simetrice. In cazul localitătilor din Vest, asimetria provine din
functia relatiilor: relatia se realizează pe baza ajutoarelor. 1n acest
,
'
'
context comunitatea de acasă este un factor pasiv, conditionarea
,
relatiei fiind dirijată în exclusivitate de străini.
' La Bahnea de exemplu comunitatea dintr-o localitate
belgiană, prin înfrăţire, a ajutat la modernizarea infrastructurii
~colilor din localitate, a donat ~ia montat centrale termice pentru
încălzirea sălilor de casă. Relatia cu localitatea belgiană etnic
'
este neutră, nu j igne~te valorile simbolice
ale nici unei etnie. După
cunostintele mele, etnia maghiară nu a încercat înfrătirea cu vreo
' '
,
localitate din Ungaria, fapt care ar fi dus la discriminări etnice în
împărtirea
bunurilor primite. Relatia
de către
,
, este sustinută
,
A

•

,

,

A
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intelectualii locali -profesori. Pe lângă investitii si ajutoare, prin
' ,
această relatie s-a dezvoltat si turismul - în ambele directii '
,
'
membrii elitei din localitate au avut privilegiul de a vizita localităţi
din Belgia, cu ocazia unei excursie organizate. Această practică
- după părerea noastră- este un exemplu izolat, fiindcă în cazul
localitătilor mici, unde nu există o pătură intelectuală sau unde
' au urmărit continuarea relatiei, cei din vest au înghetat
acestia nu
'
'
'
relatia stabilită. Acest lucru este valabil
si în planul reusitei
'
'
.
'
sociologice a contactelor. Cu cât o localitate este mai mare o cu
atât are sansă mai mare de a se înfrăti, mărimea localitătii este în
,
'
'
strânsă corelare cu posibilitătile financiare, vizibilitatea etc.
'
(Giczi-Sik 2003. 48.).
Sprijinirea economică a ldrifaiei s-a făcut de către o
comunitate olandeză, imediat după 1989, scopul acesteia fiind
acela de a ajuta scoala din localitate. Relatia a fost sustinută de
,
'
'
profesori şi preoţi, deci de intelectuali. Ea s-a întrerupt, pentru o
perioadă, din cauza conflictelor interne, care s-au creat cu ocazia
împărţirii ajutoarelor, dar ulterior s-a reluat. Drept urmare,
olandezii, cu ajutorul localnicilor, au construit un teren de joacă
pentru copiii în centrul satului. Construirea terenului de joacă a
fost doar organizat de către olandezi. Transportul, montarea a
fost făcută în cadrul unui proiect . În această actiune, pe lângă
' si tineri din
tinerii olandezi ai comunitătii înfrătite, au luat parte
'
'
,
localitătile învecinate cu ei, maioritatea studenti, care au mai
'
:.,
'
participat şi la alte proiecte, de exemplu în Africa. Am observat
că membrii si conducătorii relatiei de înfrătire au pus un accent
,
'
'
deosebit pe organizarea comunitătii: au împărtit participantilor la
'
'
'
lucrări tricouri de aceasi culoare. Au spus că intentionat nu au
' pe timpul vizitei să nu fie' dominantă
dus tricouri portocalii ca
această culoare. În timpul celor două săptămâni în prima
săptămână au lucrat, iar în cea de a doua au organizat excursii în
diferite zone ale tării.

'
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Olandezii au ajutat un tânăr din Idrifaia, ca să învete
'
pentru un timp mai îndelungat în Olanda, asigurându-i toate
conditiile si plata cheltuielilor .
' Din' observatiile mele, relatiile de înfrătire cu cei din Vest
'
'
'
după revoluţie au fost, în general, de scurtă durată, dincolo de
ajutoare, ele îmbrăcând, din când în când, forme de investitii
'
locale, care nu au însemnat relatii durabile. O cauză ar fi aceea
'
că asteptările localnicilor fată de cei care au făcut donatiile nu sau îndeplinit în totalitate. In unele cazuri satele au avut pretenţii
Prea mari fată de comunitătile din Vest. Aceste asteptări au fost
' datorită bunului mers
' al relatiilor,
sporite dacă 'în satele vecine,
'
aiutoarele si investitiile au fost mai substantiale.Pe de altă parte,
:,I
'
'
'
un reprezentant al comunitătii mi-a povestit că ei si-au imaginat
'
' procesul de
aceste ajutoare ca pe niste factori
de mobilizare în
autoorganizare al satelor.' Pasivitatea temporară a comunitătilor
'
si conflictele apărute în timpul împărtirii ajutoarelor i-a dezamăgit
'
~
'
si i-a uluit pe străini. In împărtirea ajutoarelor s-au creat conflicte,
'
'
mai ales acolo unde donatorii au lăsat împărtirea pe mâna
' au ajuns la
localnicilor. Am observat că acolo unde ajutoarele
diferite familii şi persoane şi nu pentru scopuri comune ( de
exemplu construirea unei săli de clasă, renovarea bisericii,
construirea terenului de joacă, cumpărarea unei orgi pentru
biserică) au apărut conflicte. La Idrifaia de exemplu încordările
din timpul împărtirii ajutoarelor a condus la întreruperea a relatiilor
'
'
de către olandezi.
Cu alte cuvinte, după 1989, din cauze economice, sociale
si mentale, satele de etnie maghiară nu au reusit să menţină relatiile.
'
' „Cultura populară
'
Peter Burke scrie în carte sa intitulată
în epoca modernă din Europa" că descoperirea culturii populare
face parte din mişcarea „primitivismului cultural" care pune
semnul egalitătii între „popular, îndepărtat si de demult" (Burke
' a observat că interesul pentru
'
1999. 25.). Burke
cultura populară
,

A

'

'

.

193
https://biblioteca-digitala.ro

P eriferică este atestat încă de la sfârsitul secolului al 18-lea si
'
începutul secolului 19. Este posibil ca' cele schiţate de către noi
reprezintă o încercare a trăirii conduitei autenticităţii culturale.
Se poate închipui că interesul celor din Vest fată de cultura locală
din Transilvania este motivat de faptul că 'în aceste sate au
observat o „cultură populară functională" care diferă de cultura
'
,,particulară", nefirească, artificială din Vest.
Câteva situatii arată că, în unele cazuri, comportamentul
celor din Vest se poate transforma în fapte antisociale. Intr-o
localitate multietnică dinjudetul Mures, unde cândva sasii erau
' între localnici
'
majoritari, s-a creat un conflict
si cei din' Vest,
'
datorită faptului că, după un timp îndelungat de vizită, străinii sau folosit de situatia grea a unor familii de romi, si au plătit unor
'
fete pentru servicii' de prostituţie. Ocazional, datorită
scăpării de
sub control a bunelor moravuri, consumul mare de alcool si din
partea celor din Vest a dus la devierea comportamentului. '
'

A

4.2. Modelul din Ungaria
Analizând relatiile de înfrătire a României cu Ungaria,
'
'
Giczi Johanna şi Sik Endre
au constatat
că, după deschiderea
granitelor, după revolutie, o treime a localitătilor din Ungaria au
'
'
venit ' cu intentii de ajutorare
în satele transilvănene
de etnie
'
maghiară. Relatiile
stabilite au avut drept scop ajutorarea
economică a maghiarilor de dincolo de granite. Insă de la bun
' bine definit a
început s-a subliniat că „pe lângă ajutoare, un scop
fost formarea unor relatii de prietenie". Cercetătorii au nominalizat
'
încă două etape în dezvoltarea
relatiilor. După părerea lor în a
' apropierea geografică de
doua etapă, în centrul relaţiilor a stat
patria mamă si ajutorarea, stiut fiind că o sesime a vointei de
înfrăţire a fost nevoia de ajutor. In ultimii patru ani a apărut o a
treia etapă, în care intentiile venite din patria mamă urmăreau
'
dezvoltarea relatiilor culturale
si mai putin a celor materiale. 7
'
'
'
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'

Din perspectiva localităţilor din Transilvania, printre
motivatiile înfrătirii au fost amintite motive prudente de reînviere
'
'
a traditiilor,
formarea
cunoasterii
si
prieteniei reciproce (Giczi'
,
,
Sik 2003. 45.).
Faptul că o localitate are sau nu vreun sat cu care să fie
înfrătită devine subiectul discursului de autoprezentare si o
'
'
componentă importantă a analizei stării locale de după revoluţie.
Un primar al unei localităţi din Transilvania într-un articol
deplânge faptul că comuna condusă de către el nu a obţinut nici
măcar un sat înfrătit si accentuează, că satul lui nu are nici o
' ,
perspectivă de dezvoltare în viitor: ,,Sunt aici cu viaţa asta din
Kovend în urma noastră cu socialismul si
, cu clădiri gospodăresti
,
ruinate. Am ajuns că nouă nu ne- a parvenit nici măcar un sat
înfrătit în această nouă democratie. Înainte de 1989, statul a
' sume importante pentru distrugerea
'
investit
satului, astăzi nici
gazul nu-l putem introduce. Trebuie să ne fie clar: Sf'antul Nicolae
nu ne aduce nimic". 8
Această conceptie
, ne arată că; în această postură de
hibernare, satele transilvănene confruntate cu o situatie economică
grea, au asteptat
cu nerăbdare ajutorul extern. '
,
Cazurile analizate de către noi dovedesc că alegerea
satelor din Ungaria, cu care să se înfrătească nu au urmat o cale
ratională, în majoritatea cazurilor având' o mare importantă gestul
'
'
simbolic.
Idrifaia de exemplu s-a înfrătit cu localitatea Hedervăr
pentru că are o denumire asemănătoare' (Hederfâja-Hedervâr),
cea ce a creat o legătura socială mai amiabilă între cele două
localităti. Diferenta între religii - locuitorii din Hedervăr sunt
catolici;'în ldrifaia '98% sunt reformaţi - nu a consituit o problemă
în legarea relatiilor. Si în cazul altor sate înfrătite se poate observa
'
,
'
o asemănare a denumirii lor. S-a format această practică datorită
contextului sociopsihologic amintit mai sus, când în faza iniţială
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ratiunea nu a jucat nici un rol important, locul ei fiind ocupat de
factori mentali, emotionali. Inceputul relatiilor de înfrătire s-a
.
'
,.. '
'
caracterizat prin optimism si sinceritate. In acea vreme satele si
'
comunele uitate de lume au' simtit solidaritatea umană, intentii
'
'
adevărate de a crea relatii si dincolo de granite, neluând de seama
'
'
diferentele de limbă, de' cultură.
'

A

'

4.3. Cadouri - turismul rural
În cadrul relatiilor de înfrătire cel mai mare eveniment
' vizita. Cu ocazia
'
pentru comunitate este
vizitei un autobuz de
oameni sosesc ca musafiri. Cazarea se face în casele diferitelor
persoane. Prin înscrierea prealabilă pe o listă oricine poate primi
musafiri. Vizitele au importante aspecte comerciale. Plata pentru
primirea musafirilor vizitatorii îmbracă forma unor cadouri
simbolice.
Marcel Mauss analizând fenomenul social al dăruirii,
atrage atentia asupra modalitătii voluntare, libere si f'ară interes a
'
'
'
acestor servicii,
totodată obligatorie. După cum a observat, aceste
servicii întotdeauna au îmbrăcat forma cadourilor generoase, desi
aceste gesturi sunt fictiuni, formalităti si „minciuni sociale", în
'
' '
spatele lor aflându-se obligativitatea
şi interesul economic (Mauss
2000. 197-198.). Procesul dăruirii la urma urmei functionează
' forma
ca un schimb economic, care, după observatiile mele, iau
unor gesturi simbolice. Aceste considerente 'se regăsesc în multe
lucrări de cercetare de acest gen. În socialism s-au dat cadouri în
alimente care au f'acut parte integrantă a strategiei de supravieţuire.
Mai târziu darul se regăseste si în practica tehnicilor economice
' ' reprezintă îndeplinirea scopurilor
informale. Se vede, că darurile
economice. Conditia functionării este ca ambele părti să înteleagă
'
' unui
gesturile adevărate.' Pentru' exemplificare schiţez observarea
caz concret.
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După revolutie în ldrifaia au

sosit turisti olandezi. Scopul

' cu satele din Transilvania,era
'
vizitei, de a se înfrătii
motivat de
'
interesul fată de traditiile culturale, sărăcia acestor localităti fata
'
' '
de satele din' Vest, exoticul.
În localitate a fost o nuntă iar nuntasii
, i-au invitat la cina
cultural local. Olandezii au acceptat invitatia iar
' a
cu ocazia cinstirii mirilor au dat un pachet, care pe vremea acea
avut o valoare însemnată. A doua zi o femeie i-a căutat pe străini si
,
le-a dat de înteles, că vrea să le dăruiască două pemite lucrate
'
'
manual. Olandezii
au acceptat cadoul si
, au întrebat cât costă.
Femeia, rusinată, a răspuns că nimic, dar dacă totusi vor să-i dau
'
,
ceva ... Olandezii au răsplătit-o cu o conservă de pastă de alune a
cărei valoare a fost mult mai mică decât valoarea pemitelor. Având
' ca tinerii
în vedere diferenta de valoare a cadourilor este posibil
' ratiunea darului femeii. Este usor de închipuit
olandezi nu au înteles
'
'
'
că tinerii au acordat o altă semnificatie acestui dar decât astepta
' două pemite. Probabil
' că
femeia: valoarea în străinătate ale celor
'
din cauza acestor neîntelegeri culturale, lipsei comunicării
culturale
'
si lingvistice, relatiile cu cei din Vest- cu exceptia celor cu Ungaria
' uneori conflictuale.
'
-' au devenit formale,
Turismul satelor din această regiune este împiedicat de
•._,
numeroase exemple culturale (pattem), pentru ca societatea nu
plăteste cu bani aceste servicii ci în majoritatea cazurilor cu schimburi
'
de bunuri
(Benedek 1998. 109.). Este posibil că în acest caz în
conceptia tinerilor olandezi gestul femeii a fost considerat ca venind
' unei „băstinase rnilostive"9 conform unei tradiţii, cu atât
din partea
mai mult, cu cât motivatia excursiei olandezilor a fost căutarea
exoticului, a frumosului, a' trecutului (Wilhelm 2000. 233.).
În timpul vizitelor musafirilor se organizează excursii, la
care participă ~i gazdele. În plus, în afara programelor comune,
unele familii care găzduiesc delegatia organizează si programe
'
'
servită în căminul

197
https://biblioteca-digitala.ro

Pe cont propriu, în functie de ce capital vor să obtină de la musafiri
'
(vezi Bourdieu 1997.).'
Momentul de încheiere al vizitelor este de obicei o masă
festivă, comună, organizată într-o clădire a comunitătii, în căminul
'
cultural sau într-o sală de clasă a scolii.
,
Reprezentantii comunitătii olandeze, care constau din
' au cumpărat
' la Idrifaia o casă, pe care
doar câteva persoane,
folosesc doar în lunile de vară. Acelasi
, lucru s-a întâmplat si
, la
Bahnea, unde reprezentantii comunitătii belgiene au cumpărat o
'
'
casă unde îsi
luni pe an.
, petrec cinci-sase
,
Acest comportament al reprezentantilor relatiilor duce la
'
'
fenomenul turismului camuflat. 10
Suntem de părere că dintre definitiile turismului, în cazul
' R. Bendix, după care
de fată, este relevantă interpretarea dată de
' poate fi conceput ca o experientă a exoticului, respectiv
turismul
o activitate rituală în a cărei centru' este trăirea senzatiei
autenticitătii (Havasreti 2000. 39). In acest context, cei care aduc
ajutoare din' Vest, creează o situatie interactivă între oameni bogati,
'
'
localnici si
, săraci. Se pune întrebarea dacă înregistrările video
făcute în timpul împărţirii ajutoarelor ~i vizionarea ulterioară a
acestor filme, în cadrul comunitătii, are legătură, si dacă da, se
'
,
poate compara aceasta cu plăcerea de a se delecta în dansul
păstorilor masai din Kenia (F ejos 1998. 5. ).
Printre motivatiile turistilor, care practică turismul rural,
'
,
Pe primul plan se află dorinta de cunoastere a culturii băstinase,
' 85.). 11 Industria
'
'
'
a sălbaticului (Routsola 204.
turismului
are
nevoie de atractii spectaculoase, exotice, care în marea lor
' lipsesc din viata turistului. Cultura societătilor
majoritate diferă sau
' impresii puternice celor care
'
preindustriale si ambianta lor oferă
,
'
trăiesc în mediul urban, postindustrial (Petrisalo 2004. 101.). 12
Prin urmare, multe exemple justifică ca aceste relaţii să
fie înţelese ~i din punct de vedere turistic. Faptul că la Bahnea
A
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'

localnicii, pentru a multumi belgienilor pentru ajutorul dat în
'
crearea infrastructurii scolii,
s-au revansat oferind pentru copii
'
din Belgia peste o sută de fluiere din 'ceramică cumpărate la
Corund, se bazează pe principiul de funcţionare a industriei
turistice. Este vorba aici despre importanţa culturală a obiectului,
despre străduinţa pentru ceva neobişnuit.
5. Nivelul mediu
Pe lângă microrelatii între diferite familii, se pot observa
'
si relatii economice între diferitele
comunităti care sunt dirijate
'de către
' diferitele institutii locale (primării,' biserica, sau alte
'
institutii cum ar fi de exemplu
alianta femeilor).
' Pe nivel economic consiliile
' locale din Ungaria sau
consiliile din Vest, în procesul de aderare economică la Uniunea
Europeană , pe lângă ajutorul juridic au ajutat institutiile
'
comunelor din Transilvania (comitetele bisericesti, consiliile
locale)si
, cu diferite bunuri de larg consum. În ~nele cazuri,
comunitătile din Transilvania au putut să decidă ce vor mai mult:
'
bunuri si materiale
sau contravaloarea lor în bani. La Idrifaia, de
'
exemplu, comitetul local putea să decidă dacă doresc maşina de
pompier oferită de satul înfrăţit din Ungaria sau contravaloarea
ei în bani. Comunitatea sătească a hotărât vânzarea masinii si
'
'
folosirea banilor pentru scopuri comunitare.
Prin relatiile cu localitătile din Vest, unele sate din
'
' si grădinitele cu predare în
Transilvania au modernizat
scolile
'
limba maghiară, au renovat biserica,' au reparat' drumurile.
Pe lângă aceasta, comunitatea înfrătită a intrat si în istoria
'
'
locală.Astfel, în diferite publicatii si siteuri al comunei, în care
' ' a devenit importantă si
uneori se fac si reclame turistice,
'
prezentarea comunei înfrătite si a contactelor reusite cu acesta.'
' '
'
,..
Aceste prezentări au si functii de reprezentare. In acest
' înfrătire,
'
fel, dacă o comună are relatii de
ea devine mai vizibilă,

'
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este considerată mai prosperă, conducătorii ei sunt taxaţi ca mai
activi iar populaţia mai deschisă, mai dinamică.

6.Macrocontextul
Dacă analizăm aceste aspecte ale relatiilor
într-un
,
lor
a
fost
influentată si
macrocontext, observăm că functionarea
,
,
'
de factorii politici. Nu este de neglijat nici faptul că, după
entuziasmul de la început, când instituţiile statului au vrut să
demonstreze prietenia localitătilor
fată de Occident si au favorizat
,
,
'
formarea acestor relatii, după ce s-a demonstrat că informatiile
' strică imaginii tării, aceleasi institutii' au
directe despre România
'
'
,, '
încercat să stopeze sau să oprească dezvoltarea si extinderea
'
înfrătirilor (Magyari 1995.). Contrar acestui fapt, după revolutie
'
aceste' relatii au primit un sprijin juridic. Concret: prin contractul
'
de bază româno-ungar în paragraful 17, articolul 172 institutiile
' .
statului sprijină cu toate mijloacele schimburile culturale, între
organe si comunitătile minoritătilor si statele de care sunt legate
' 13'
'
istoric, cultural
prin' religie si limbă.
'
Modelele economice,
culturale ale satelor, oraselor
si
.
'
,
judetelor transilvănene înfrătite au luat fiintă pe baza modelelor
'
,
'
Europei Occidentale, unde aceste relatii au luat nastere din
'
,
interese politice; cooperările guvernamentale prin acestea au
intentionat încetarea atmosferei ostile de după război (Hajdu
1995.' 9.). Dorinta stabilirii unor relatii de înfrătire vine ca o
'
'
'
consecintă a ravagiilor în timpul războiului, si din interesul de a
'
,
cunoaste vieta si cultura unori comunităti îndepărtate (Giczi-Sik
'
2003. '41.). ' '
Relaţiile de înfrăţire sunt sprijinite ~ide structurile politice
ale U.E., care creează principiile posibilitătilor de obtinere a unori
' hotărâtor' s-a dovedit
proiecte unionale. Din acest punct de vedere
Internetul . Consiliul Comunitătilor si Regiunilor din Europa au
'
'
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un Comitet al oraselor
înfrătite,
,
, care prin diferite fonduri încă din
anul 1989 oferă posibilitatea proiectelor (Giczi-Sik 2003. 35.).
nu s-a
În cele două comune aceste capitol al relatiilor
,
concretizat în proiecte.
După părerea noastră, e~ecul dublei cetăţenii va avea un
efect asupra relatiilor
de înfrătire
,
, între localitătile
, din Transilvania
si
, Ungaria, însă timpul scurt, care a trecut de la referendum, nu
ne permite să vorbim despre asemenea tendinţe. Respingerea
de către statul ungar a încărcat relatiile
între
dublei cetătenii
,
,
comunitătile maghiare de dincolo de granite si din patria mamă,
,
' ,
dar pe lângă aceasta a deschis un nou capitol în practica de
autoidentificare a identitătii nationale (vezi Jakalr-Peti 2005. 119.).
' după
' aderarea la U.E. aceste legături
Rămâne de văzut, dacă si
'
economice formate pe baza relatiilor de înfrătire vor fi sau nu
actorii importanti ai străduintelor' adevărate de 'integrare.

'

,

NOTE
Consider că dacă suntem destul de prudenţi în legătură cu această temă
putem ajunge la informaţii ~i din presă , mai ales în ceea ce înseamnă
localizarea fenomenului, a realizărilor comunelor înfrăţite, ~i în ceea ce
prive~te structura retorică a cuvântărilor.
2
Aici, mă gândesc la ceea ce a apărut în Kornnk în 1995, Comune înfrăţite,
1

oraşe înfrăţite

(Korunk Vl/5.)
Termenul locality îl folosesc în sensul stabilit de Arjun Appadurai care
prin aceasta înţelege în primul rând relaţii ~i contexte ~i nu gradaţii ~i
domenii (Appadurai 2001. 3-32.).
3

4

Balogh Găbor, primarul comunei Maina~ www.szekelyperem.htm

5

R.M.Sz. 200 I. 18. dec.
Despre infrastructura, economia, componenta religioasă ~i etnică a Idrifaiei

6

vezi mai detaliat: Peti 2004. 184.
7
Studiul a apărut în 2003.
8

Szabadsăg,

l dec. 1997.
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Vezi cartea lui Giuseppe Cocchiara capitolul Mitologia omului sălbatic
bun pe drumul conştiinţei europene. Mitologia omului sălbatic bun - spune
Cocchiara - are în spate dorinţa unor valori noi, care va da o perspectivă
uria~ă dezvoltării folclorului: a tot ce este simplu ~i elementar, contrar a tot
ce este artificial (Cocchiara 1962. 37.)
9

10

La întocmirea acestei lucrări au contribuit ~i discuţiile purtate cu Szabo
Tohotom.Pentru terminologia adecvată folosită îi multumesc si pe
'
'
această cale.
11
Traducerea P.L.
12
Traducerea P.L.

A.

Drept urmare „multe ora~e din Transilvania s-au înfrăţit cu ora~e din
patria mamă sau cu acele localităti din străinătate, în care trăiesc minorităti"
(Fabian-Otvos 2003. 241.).
'
'
13
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FRATERNITY Vll..LAGES AND RURAL TOURISM. TIIE
STAGES OF LOCALIDENTITYCONSTRUCTION

Summary
The research is based on the fratemity of some Romanian localities
with foreign localities and on the local administration power. This kind
of fraternities is a good argument for the local administrations in their
politica! battles. The research presents a fraternity between Indrifaia
and Bahnea along Tamava Mica River, and two localities, one from
Belgium and another from Hungary. As far as concems the Hungarian
locality the fraternity has a national spirit, but for the Belgian locality,
the fraternity refers strictly to aids, help and tourism.
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BOR ES NEMZETI IDENTIT ĂS AZ
OPUSZTASZERI NEMZETI TORTENETI
EMLEKPARKBAN
Mod Laszlo - Simon Andras, Szeged (HU)
A
târsadalomtudomânyok
tobbsege
az
alkoholfogyasztâshoz a multban elsosorban pszichol6giai es
egeszsegiigyi problemakent kozelitett, mivel a kutat6k arra
torekedtek, hogy a deviânsnak, a megszokott61 elteronek
minositett jelenseget ertelmezzek valamifelekeppen. A kulturâlis
antropologia az elmult evtizedekben az alkoholivâst megpr6bâlta
a sajât torteneti es kulturâlis kontextusâban elfogadott, normativ
viselkedesformakent felfogni. Az ivâs a biol6giai sziiksegeltek
kielegitesen tul a heterogenitâs, a homogenitâs megjelenitesenek
hatâsos eszkoze lehet az etnicitas es a nemzeti identitâs teriileten,
azaz fontos szerepet jâtszhat az etnikus, a nemzeti, a nemi es a
helyi kozossegi identitâs kifejezeseben. I
Tanulmânyunkban a bor es a nemzeti identitâs kapcsolatât
igyeksziink koriiljâmi az 6pusztaszeri Nemzeti Torteneti
Emlekpark peldâjân, amely fontos szerepet jâtszik a nemzeti
identitâs megkonstruâlâsâban a helyhez kotodo tortenelmi
mitoszok, a magyarok honfoglalâsât megjelenito Feszty korkep,
az emlekmiivek, valamint a helyben szervezett iinnepsegek
segitsegevel. A park funkci6ja szimbolikus m6don tehât a nemzet
idobeli es terbeli rogzitesere irânyul. Napjainkra j61 ismerjiik azt
a folyamatot, ahogyan a Nemzeti Torteneti Emlekpark kore
szervezodo kultusz az evtizedek sorân kiformâl6dott.
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Termeszetesen mindaz, ami az Ărpâd emlekrm'.i elott az elmult
szâz esztendo alatt tortent, csakis kizâr6lag a tâgabb torteneti
kontextusba âgyazva ertelmezheto. 2
Kapitâny Agnes es Kapitâny Gâbor szerint az ember
minden onmeghatârozâsi formâjânak megvan a sajâtos
szimb6lumrendszere, amely hozzâtârsulhat a bennilnket
korillvevo târgyakhoz, jelensegekhez es intezmenyekhez. A
nemzeti szimbolika terilleten a jelkepek a vâltozâs mellett
bizonyos âlland6sâgot mutatnak, hiszen akadnak olyanok,
amelyek nemzedekeken keresztiil kevesse m6dosul6 tartalommal
orokitodnek, mâsok jelentese viszont az âtadâs-âtvetel sorân
megvâltozik. A Kapitâny szerzopâros a magyarsâgot osszekoto
szimb6lumokat pr6bâlta ertelmezni es igyekezett vâlaszt adni arra
a kerdesre, hogy a mindennapi eletben ezek mikeppen
kepviseltetik magukat. Arra az eredmenyre jutottak, hogy a
magyarosnak tartott italok kozott a bor (74,2%) tovâbbra is
megtartotta vezetei helyet, az exporttermekek kozott a tokaji az
elso (54,3%) megelozve a Pick szalâmit. 3
A bor jelenlete C>pusztaszeren a kultusz kibontakozâsânak
kezdete 6ta adatolhat6, bar eleinte a kulinâris szokâsok es
szertartâsok elemekent jelent meg. Az Arpâd emlekmu
kultuszânak kiteljesiteseben fontos szerepet jâtsz6 szombatosok
asztaltârsasâga 1897-ben alakult ujjâ, felveve a „Szegedi
Szombatosok XXI. Târsulata" nevet. A korabeli
jegyzokonyvekbol kiderill az, hogy a szombatosoknâl a kulinâris
szokâsok milyen nagy szerepet jâtszottak. Amikor kora reggel
az emlekmuhoz ertek, rogton tilzet raktak, majd elkeszitettek
reggelijilket. A diszebedet Kâtay Mihâly pincejebol szârmaz6
feherbor zârta, amelyet sz6davizzel elegyitve fogyasztottak el. A
târsasâg 1902. junius 21-en Pusztaszeri Ărpâd Egyesillette alakult
ât, s elodeihez hasonl6an, az apâtsâg romjai fole emelendo
templom felepiteset vâllalta fel. 4
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6pusztaszer kultuszaban a bor es a magyarsag az 1996os millecentenariumi tinnepsegekkel fon6dik ossze szorosan,
amely tobb szinten is jelentkezett. Erdekes m6don a magyar bor,
6pusztaszer es a Feszty korkep kozotti kapcsolatrendszerre
Kozma Pal, nemzetkozi hin'.i szoleszeti kutat6 iranyitotta ra a
figyelmet, aki 1996-ban osszefoglalta a magyar szolo- es
borkultura tortenetet. ,,Hazank a magyarsag honfoglalasanak
1100. evfordul6janak a kilszobehez erkezett, s keszill a
millecentenarium megtinneplesere. 6pusztaszeren Feszty
Ărpadnak a masodik vilaghaborus sertilesekbol feleptilo „A
magyarok bejovetele" c. lenyiigozo korkepe ebben az evben ujra
kitarul es felidezi neptink hazat foglal6 es teremto kozos nagy
miivet ... Az igaz, hogy „A magyarok bejovetele" korkepen
abrazolt tajon nem lathatunk szolotokeket, de ma mar tudjuk,
hogy a Karpat-medence egyes helyein a honfoglalas idejeben
jelen volt a szolo ... " 5 A „Boriv6knak vaio" cim(i zaro fejezetben
igy folytatja: ,, 1100 evvel ezelott a magyar torzsek es nemzetsegek
a mai 6pusztaszer tajan a honfoglalas ktizdelmei utan szeret
ejtettek az uj haza epitesi, szervezesi, vedelmi feladatai
megtanacskozasanak. Ărpad fejedelem kesoi ut6da, Szent Istvan
kiraly a magyar torzsfok alta! meg Etelkozben kotott
verszerzodest a kereszteny vallashoz es kulturahoz illesztette,
illetve ezzel felujitotta. Ezaltal a szolo mint eletfa s ennek termese,
a bor mint a legmagasabb foku etikai es kulturalis rendszer es
szimb6lum a magyar nep kulturateremto, elteto es megtart6
eroforrasava valt."6
Az 1996-ban forgalomba hozott millecentenariumi
magyar bor (Szeri Kekfrankos, Szeri Rizling) mar egyertelmii
bizonyiteka annak, hogy az italt mikeppen kapcsoltak ossze a
nemzeti szimbolikaval, valamint a honfoglalas ezerszazeves
emlekevel. A borokat fajtankent 1-50.000-ig folyamatosan
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szamozott peldanyban keriiltek palackozasra azzal a kitetellel,
miszerint a gyart6 es a forgalmaz6 garantalja, hogy ez a tartalom
es forma egyszeri es megismetelhetetlen. A nediit a szeri homokon
1995-ben sziiretelt rajnai rizling es kekfrankos szolofajtăkb61
keszitettek, a minoseget a Szent Vince Borrend nagymestere a
viasszal lezart 0,5 literes iiveg feliilpecsetelesevel szavatolta,
amely tovăbb erositette egyediseget. A szeri homok nemcsak a
bor termotalajaul szolgălt, hanem a tegezt mintăz6, formaz6
diszcsomagolas es a tanusitvany gyărtasanal is felhasznaltak, ami
materialis val6sagaban is megteremtette a kapcsolatot a killonbozo
jelentesretegek, szimbolikus tartalmak kozott. A bor
6sszekapcsol6dott a honfoglal6 vagy nomad eletformaval,
valamint az elso orszaggyiiles helyszinevel is. Egyediseget es
kiilonlegesseget fokozta az a tenyezo is, hogy a palackok nem
keriiltek ăltalănos kereskedelmi forgalomba. Megvasărolni azokat
csak a Nernzeti Torteneti Emlekpark teriileten, valamint exkluziv
szerzodes alapjan egy budapesti borszakiizletben lehetett,
megrendelesre a Szeri-Vin BT is forgalmazott valamennyit. A
bort forgalomba hoz6k fontosnak tartottăk feltiintetni a
palackokhoz csatolt tajekoztat6n azt is, hogy a borok elso
bemutatkozasuk alkalmaval, a II. Szegedi Borfesztivalon arany
illetve bronzermet nyertek, kiilso megjelenesiiket tekintve pedig
megkaptăk a legszebb kiillemu bornak jar6 serleget. A
diszcsomagolason az „ 1100 Magyarorszăg 6pusztaszer"
olvashat6, a tarsolylemez formăju borcimken halvănyan
honfoglalăskori motivurnok es az Ărpad emlekrnu jelenik meg a
896-os es az 1996-os evszarnmal. A borok palackozasăt kovetoen
a rajnai rizlingnek es a kekfrankosnak kiilon un.
Millecentenariumi Borkonyvet nyitottak, melynek rovatai a
kovetkezo adatokat tartalmazzăk: annak a nevet, akinek a bort
vasăroljăk (ez nem mindig azonos a vasărl6 nevevel), lak6helyet
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(orszâg, văros), a bor palackon szereplo sorszâmât, a vâsârlâs
dâtumât, vegill a vâsârl6 alâirâsât. A feher borokr61 vezetett konyv
1996. mâjus 23-ân kezdodik es 2005. junius 12-en vegzodik,
osszesen 1676 bejegyzest tartalmaz. A veros 1996. mâjus 24evel indult es 2005. mâjus 15-en zârult le 2727 bejegyzessel.
Minden palack bor melle jârt egy „Tanusitvâny", mely
megszovegezese reven, a rajta lâthat6 borrendi pecsettel es
alâirâsokkal ugyancsak hitelesitette a bor killonleges alkalomhoz
kotottseget, s a vâsârlâskor termeszetesen râirtâk a leendo
tulajdonos nevet, valamint a palackon es a borkonyvben szereplo
sorszâmot is. Mind a feher, mind pedig a veros borok eljutottak
sokfele, igy Nemetorszâgba, Svâjcba, Szloveniâba, Izraelbe,
Ausztriâba, az Egyesiilt Allamokba, Româniâba,
Spanyolorszâgba, Finnorszâgba, Belgiumba, Olaszorszâgba,
Luxemburgba, Angliâba, Oroszorszâgba, Lengyelorszâgba,
Portugâliâba, Svedorszâgba, Kanadâba, Norvegiâba,
Hollandiâba, Franciaorszâgba es Ausztrâliâba. A kiilfoldi
tulajdonosok kozott sok az emigrâns, idegenbe szakadt hazânkfia.
6pusztaszer, mint nemzeti tortenelmi emlekhely es a bor
kapcsolata azon rendezvenyek, iinnepek, ritusok alkalmâval oit
meg testet, amelyek a Csongrâd megyeben tevekenykedo Szent
Vince Borrendhez kothetok, vagy az o reszveteliikkel,
kozremukodesiikkel zajlik mâr tobb eve a Nemzeti Torteneti
Emlekparkban.
A kiilonbozo szervezetek, csoportok a szimbolikus
reprezentâci6 reven vâlnak lâthat6vâ, mutatkoznak meg a killvilâg
elott. A kozossegek szervezodeseben es a tagok beepiteseben
fontos szerepet toltenek be a ritusok. Ahhoz, hogy egy adott
szervezetnek tagsâga is legyen, megfelelo m6don kell
reprezentâlnia magât, es meghatârozott identitâst kell felmutatnia. 7
A Magyarorszâgon es Eur6pâban miikodo borrendek tobbsege
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sajâtos oltozekkel, jelvenyekkel es zâszl6kkal rendelkezik,
amelyek az adott kozosseg identitâsât, egyediseget fejezik ki
szimbolikus formâban.
A Csongrâd megyei Szent Vince Borrend 1990-ben alakult
meg. Celja, a rend âltal hivatalosan megfogalmazott leirâs szerint:
" ... megismertetni a Csongrâdi borvidek, a megye szolo- es
borkulturâjât es a homoki borok novekvo szerepet, segiteni a
minosegi bortermeles himevvedelmet, tâmogatni a kulturâlt
borfogyasztâst, valamint e termotâj szepseget es erteket hirdetni, s
mindehhez tâmogat6kat szerezni." A Szent Vince borrend
hivatalosan bejegyzett egyesiilet, amelynek mukodeset a civil
szervezetekre vonatkoz6 mindenkori jogszabâlyok hatârozzâk meg.
A Szent Vince Borrend nevvâlasztâsa szimbolikusan
magâban foglalja a homoki szolosgazda kiizdelmes munkâjât.
A rend nagymestere, Dr. Fiilop Mihâly igy vall a nevvâlasztâs
kapcsân minderrol: ,, ... azert vâlasztottuk Vincet, mert o
vicentus, vagyis gyozedelmes es azt mondjuk, hogy itt a
homokon - mert homokhâtsâgon vannak a szolok gyozedelmes az ember, mert hatalmas munkâval tud eloâllitani
egy j6 termeket, mert itt az Alfoldon, nâlunk is igen j6 borok
vannak. Îgy vâlasztottuk ezt a Vincet."
A borrend szimb6lumrendszereben fontos elem a cimer,
melynek egyik oldalân a megye korvonalai lâthat6k, benne
szolofiirt es szololevel, ,,Szent Vince Borrend" felirattal. A mâsik
oldalon egy noi alak kors6b61 bort es csillagokat ont. 8 Az
âbrâzolâs a kozosseg zâszl6jân, a tagok bronzermein, valamint a
k6stol6poharak bor foglalatân is szerepel. A nagymesteri erem
ettol kiilonbozik: egy honfoglalâskori ovveret motivumainak
felhasznâlâsâval kesziilt.
Szent Vince idojârâsi patr6nus. Nevenek a vinum ('bor')
sz6val rokon hangzâsa magyarâzza, hogy a szolomuvesek
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părtfog6jăvă vălt.

A Vince-napi ritus alapjăul az az idojărăsi
regula szolgăl, mely segitsegevel a jovendo bortermesre lehet
kovetkeztetni. Ha enyhe, meleg ido vane napon (januăr 22.),
akkor a szilret is kedvezo lesz. (,,Ha fenylik/megcsordul Vince,
borral telik a pince.") Szokăs volt a Kărpăt-medence szămos
borvideken, hogy ezen a napon a gazdăk kimentek a szolohegyre
es vesszoket metszettek le, amelyeket hazavittek es otthon vizbe
tettek. A hajtăsokb61 kovetkeztettek a teii hidegek okozta
fagykărra, s ennek alapjăn a vărhat6 termes mennyisegere es
minosegere. Szokăs volte napon ăldomăst inni. 9
A Csongrăd megyei Szent Vince Borrend nevad6jănak
i.innepet es az e napon gyakorolt egykori hagyomănyokat,
ritusokat tette legfobb i.innepeve. ,,Es a nephagyomăny val6ban
ezen a Delvideken volt, hogy Vince napjăn mindig kimentek a
gazdăk a szol6birtokra, vesszot văgtak, bevittek meleg szobăba,
vizbe tettek, es megneztek, hogy a ri.igyek hogyan hajtanak ki,
mert a ri.igykihajtăsnak ket lehetosege van: ha osszel rendesen
beerett, akkor a kemenyebb fagyokat is kibirja. Ha nem erett be,
akkor a kemenyebb fagyok tonkreteszik. Alapvetoen amikor
bevittek egy szobăba, vizbe tettek, elore hoztăk a termeszetnek,
a tavasznak a lehetoseget. Ha a ri.igyek megdagadtak, mutattăk,
hogy elozo osszel beerett-e a szolovesszo, illetve a beerett
szolovesszo ri.igyeinek okozott-e kărt a fagy. Es azelott is az
emberek szerettek mulatni, kikapcsol6dni, i.innepelni, es az ilyen
alkalmat mindig folhasznăltăk arra, hogy bort k6stolnak, barăti
tărsasăgban vannak, isznak, beszelgetnek." (Dr. Fi.ilop Mihăly)
A Szent Vince-napi borrendi i.innep hărom fontos
mozzanatra oszthat6: a termesj6s16 hagyomănyra alapozott
vesszovăgăsra, az uj tagok felavatăsăra es a Csongrăd megyei
bortermelok k6stol6val egybekotott bemutatkozăsăra.
1991 6ta a januăr 22-et megelozo vagy azt koveto
hetvegen, szombati napon rendezik a Vince-napi vesszovăgăs
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iinnepet, az esemenysor deli 12 6rakor kezdodik es delutăn 4-5
6răig tart. 1991 es 1995 kăzătt a vesszovăgăst valamelyik
szolosgazda birtokăn vegeztek el. Az iinnepseg szuk kărben,
szinte kizăr6lag a rend tagsăgănak reszvetelevel zajlott. 1996 6ta
a Vince-napot az 6pusztaszeri Nemzeti Tărteneti Emlekparkban
iinneplik. 10 A helyszin megvăltoztatăsăval a resztvevok szăma
jelentos mertekben megszaporodott. Az ingyenes bork6stol6
mellett vonzerot jelent a Feszty-kărkep dijmentes megtekintese
is, ugyanakkor a tăgas Emlekpark lehetoseget ad a nagyszămu
erdeklodo jelenlete mellett mas borvidekek borrendjeinek a
meghivăsăra, vendegiil lătăsăra. Maga az emlekhely is
szimb6lum, mint măr utaltunk ră, a magyarsăg nemzeti
szimb6luma. A vesszo rituălis lemetszeset az emlekpark szegedi
tanyăja măgătti szoloskertben vegzi el a hegybir6; ez a helyszin
jelzi az esemeny Csongrăd megyehez ill. a szegedi nagytăjhoz
va16 kătodeset, ugyanakkor mint a Nemzeti Emlekpark resze,
melt6 helye a magyar borrendek talălkozăsănak. A helyszin
jelentosege, szimb6lumjellege az egesz iinnep menetet ătszăvi.
J61 erezheto ez az Emlekpark (volt) igazgat6ja, s egyben
a Szent Vince Borrend tagja, Dr. Nagy Laszlo kăszănto
szavaib6) 1 1 : ,,Bekes napot, boldog uj esztendot kivănok
valamennyiiiknek itt 6pusztaszeren a nemzetnek egy darabka
kicsiny foldjen. Ismetelten a termekenyseg, a halhatatlansăg es
az elet kedveloi vannak itt szent meggyozodesem szerint. A
nemzeti Tărteneti Emlekpark ismetelten el, szive dobog, ebben
az esztend6ben is teljes szeretettel es j6szivvel vărja kedves
vendegeinket. A Vince-napi vicevesszo-văgăst61 a Janos-napi
borăldăsig. Hogy mert alakult ez a sajătos szimb6lum, kăzte
tucatnyi erdekes, szinvonalas rendezvennyel, azt gondolom, nem
is lehet ketseges: megismetlem: a termekenyseg, a halhatatlansăg
es az elet iinnepe ez a mai nap, legyen az egesz eviink ennek a
gondolatnak ajegyeben, tisztelettel, sikerrel, boldogsăggal teljes."
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A meghivott borrendek es a vendegsereg az Emlekpark
bejăratănăl, a kupola alatt gyillekezik. Itt a Szent Vince Borrend
tagjai forralt borral vărjăk a vendegeken a tobbnyire meg hideg
teii napon. Innen a koszonto beszedek elhangzăsăt es a meghivott
borrendek bemutatăsăt kovetoen a borrendek es a vendegek a
szegedi tanyăhoz vonulnak. A menet elen az iinnepet rigmusokkal
vezeto văndordiăk, utăna a j6 hangulatot biztosit6 zenekar, majd
a Szent Vince borrend tagjai haladnak, oket kovetik a vendegiil
hivott rendek, vegiil az erdeklodok sora. A tanya szolejeben a
Csongrăd megyei Hegykozseg elnoke egy elozoleg kivălasztott
tokerol szolovesszot vag le.
Az esemeny irănyităsăt vegzo văndordiăk vagy sz6sz616
a kovetkezo szavakkal irja le a vesszovăgăs alkalmănak
jelentoseget a kozonsegnek:
,,Hegybir6 urunkkal văgjunk vicevesszot,
hadd lăssunk belolejelent esjăvendot.
Mig ide erkeztiink, hosszu utat tettiink,
nem kis dolog bizony, amire kesziiliink,
osi hagyomanynak reszesei lesziink
Vicevesszot văgunk Szent Vincenek napjăn,
Bortermesiink, lăssuk, hogy lesz ez alapjăn.
Hegybir6 uram, fogja meg az oll6t,
ritka ez manapsăg, mint a feher holl6.
Foi hăt a kalandra, messe azt a vesszot,
eg esfoldieknek az egykeppen tetszot."
A kiemelt szavak, sz6kapcsolatok az alig tobb mint egy
evtizede bevezetett ,,hagyomăny" osiseget, folytonossăgăt, multban
gyokerezo, jelenre kihat6 s jov6be mutato mivoltăt igyekeznek
hangsulyozni, ugyanakkor az egesz ritus jelentoseget
abszolutizăljăk a mindenseg, az eg es fold perspektivă.jăba helyezik.
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A levagott vesszorol els61cent a hegybir6 mond ertekelo
szavakat, majd atadja a Szent Vince Borrend nagymesterenek,
hogy helyezze vizbe egy meleg szobaban es a kes6bbiekben adjon
hirta vesszo sorsar6l.
A szegedi tanya szolejeben lemetszett vesszo atadasat
kovetoen keriil sor a Szent Vince Borrend uj tagjainak a
felavatasara, mely esemeny 2001-ben a korkepnek helyet
biztosit6 epiilet, a rotunda elocsarnokaban, 2002-tol pedig a
szabad eg alatt, az emlekpark legregebbi, a magyar nemzeti
identitas jelkepekent is funkcional6, a terben is kozponti helyet
elfoglal6 Ărpad-emlekmii elott zajlott. A borrendek az emlekmii
lepcsozeten sorakoztak fel, az avatasi ritus pedig kozvetleniil a
lepcsok elott elhelyezett asztal mogott zajlott. A park es a borrend
kapcsolatanak, s ezaltal a bor es a nemzeti identitas
osszefiiggesenek tudatos hangsulyozasat, erositeset, osszekoteset
mutatja, hogy az evek soran borrendi tagga avattak az emlekpark
vezetojet, Nagy Laszl6t, valamint Trogmayer Otto
regeszprofesszort, aki az emlekpark teriileten Szer monostorat
tarta fel egykor.
A ritust lezar6 esemenysor a rotunda elocsarnokaban a
Csongrad megyei hegykozsegek borainak bemutat6javal,
k6stolasaval zarul. A borbemutat6val egyid6ben nyilik lehetoseg
a magyar honfoglalas epiz6djait meg6r6kit6 Feszty-korkep
megtekintesere is. A borok k6stolasa, a termelok szemelyes
jelenlete, reszvetele az i.innepen, reprezentalja a borrend egyik
alapveto celkitiizeset, a del-alfoldi borok megismertetesenek es
nepszeriisitesenek a szandekat. Ez napjainkban - amikor az
elmult evtized borhamisitasi botranyai alaposan megtepaztak az
alfoldi borok hiret- ki.ilonoskepp ki.ildetesszerii feladat! Mindez
ritualis esemenyekbe agyazva konnyebben es eredmenyesebben
val6sithat6 meg.
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A ritus vâzlatos bemutatâsânak es ertelmezesenek
summâzatakeppen kijelenthetjiik, hogy a Csongrâd megyei Szent
Vince Borrendjanuârvegi iinnepe, a Vince-napi „szokâs", tudatos
hagyomânyalkotâs reven formâl6dott egyesiileti iinneppe az
elmult evtizedben. Az iinnepi felvonulâs lâthat6 m6don fejezi ki
a Szent Vince Borrend tagjainak osszetartozâsât. Ennek tenyet
erositik a kozosseg âltal hasznâlt szimb6lumok. A vesszovâgâs
ritusa es az ezzel szorosan osszekapcsol6d6 termesj6slâs rituâlis
formâban jelzi a borrend tagsâgânak eleteben a szolo es a bor
meghatâroz6 szerepet, es ennek megfeleloen a csoport alapveto
celkitiizeseit. Az avatâs szertartâsa reven a kiviilâll6k egy rovid
idore bepillantâst nyernek a borrend szervezeti miikodesebe. Az
uj tagok felvetele legitimizâlja a borrend miikodesenek
folyamatossâgât, hitvallâsânak, celjainak szelesebb korii
terjeszteset. A Vince-napi iinnepi alkalom - szâmos mas borrendi
program mellett - lehetoseg a tagsâg talâlkozâsâra, ezâltal a
kozossegi identitâs erositesere, a szemelyes kapcsolatok
âpolâsâra, elmelyitesere. Egy-egy ilyen osszejovetel a tobbi
borrenddel val6 kapcsolattartâsnak is fontos f6ruma, alkalma.
Az emlekpark u.n. neprajzi programjainak sorâban,
melyek helyszine a skanzen, uj szinfoltkent jelent meg az elmult
negy evben - elsosorban a Del-Alfold gazdâlkodâsânak
jellegzetessegeit kiemelve, bemutatva - a termenynapok
rendezvenysorozata. Augusztust61 okt6ber vegeig a dinnye- es
hagymanap, a szeri sziiret, majd a kukorica- es paprikanap koveti
egymâst ennek kereteben. Koziiliik temânk szempontjâb61 a szeri
sziiret alkalma figyelernremelt6.
A szeri sziiretet Szent Mihâly napjân (szeptember 29.),
illetve a hozzâ legkozelebb eso szombaton rendezi az emlekpark
a Szent Vince Borrend kozremiikodesevel. Ez is tudatos vâlasztâs
volt, hiszen az alfoldi borvideken a korâbbi szâzadokban ez a
nap volt a sziiretkezdes hagyomânyos idopontja. 12
215
https://biblioteca-digitala.ro

A sziireti nap programjât delben kezdik hirelni: a zeneszek
es a kikiâlt6 zene- es n6tasz6val, lovaskocsin jârnak korbe a
parkban. A szegedi tanya mogotti szolo termesenek sziiretelese,
majd a fiirtok darâlâsa, preselese, vagyis a szolo feldolgozâsânak
bemutatâsa alkotja a szeri sziiret. A programnak a friss must es a
tavalyi bor k6stolâsa, folkl6rbemutat6k, neprajzi eloadâsok,
valamint a parkkal szomszedos szeri csârda alkalomhoz igazitott
etelfelesegeinek kinâlâsa is resze volt.
A naptâri ev utols6 „baros" rendezvenyekent Borfiljt6
Szent Mârtan napjâhoz igazitva (november 11.) vesz reszt 2004
6ta Opusztaszeren a Csongrâd megyei Szent Vince Borrend az
ujbornak libahajtâssal, libatorral egybekotott ilnnepen.
Szent Mârtan azon vedoszentek egyike, aki eleteben
ugyan nem volt kapcsolatban a borral, de ilnnepenek idopontja
a must kiforrâsâval, az uj bor kierjedesevel esik egybţ. Ez a
momentum hivhatta eletre a Mârtan-napi borral kapcsolatos
szokâsokat. A magyar nyelvterilleten sokfele elterjedt Mârtan
pilspoknek az uj borral torteno osszekapcsolâsa. A hagyomâny
szerint ekkora kiforr a must, az ujbort meg lehet k6stolni, a
hord6kat pedig le lehet zârni, be lehet dug6zni. 13
A rendezveny kereteben a borrend tagjai megk6stoljâk
es ertekelik Csongrâd megye ujborait, amit termeszetesen a
rendezveny resztvevoi is megizlelhetnek. Nem hiânyozhat
ilyenkor a libateperto hâzikenyerrel es lilahagymâval, de a
program resze a libahajt6 verseny, a nepzene- es neptâncbemutat6,
valamint a Mihâly-napihoz hasonl6 vetelkedo a szolorol es borr61.
2005 novembereben egy idos kâdârmester diszesen faragott
hord6it mutattâk be az ilnnepen.
A felsorolt esemenyek j61 peldâzzâk, hogy az
Opusztaszeri N emzeti Torteneti Emlekpark eves
rendezvenysorâban a bor, a borrendek tudatosan fontos szerepet
216
https://biblioteca-digitala.ro

kapnak. E rendezvenyek a lâtogat6k elott is nyitva âllnak, illetve
legtobbjiik eppen o sz6rakozâsi-kulturâlis igenyeit kivânja
valamikeppen kielegiteni. Minden esetben a bor, a lokâlis es a
nernzeti identitâs szoros osszefiiggesrendszeret tapasztalhatjuk.
JEGYZETEK
1

Wilson, M. Thomas 2005. 1-24.

2

Kovacs Ăkos 2004. 3- 49., 21-54.

3

Kapităny Ăgnes - Kapităny Găbor 1999. 34., 75-79.

4

Kovacs Ăkos 2006. 23-29.
Kozma Păi 1995.

5
6

Kozma Păi 1995.

7

Kertzer, David I. 1988. 16-18.

Az ăbrăzolăst Hamvas Bela: A bor filozofiăja c. miivenek a homoki
borra vonatkozo megfogalmazăsa ihlette: ,,Ha az ember homoki bort
iszik, egeszen apro csillagszemcsekkel telik meg, s ezek a szemcsek az
ember vereben tăncolnak, mint a megelevenedett Tejut." Hamvas Bela
1989. 141.
8

9

Bălint Săndor

10

1998. II. 182-183.; Csoma Zsigmond 1999. 70-72.

A ritus reszletes elemzeset Id.: Mod Laszlo-Simon Andrăs 2004. 365-

380.
A terepmunkăt es megfigyeleseinket 6pusztaszeren 2001-2006 kozott
vegeztiik, tehăt a leirtak, az idezett szovegek es a megnevezett
11

szemelyek, tisztsegviselok ezen esztendok viszonyait tiikrozik.
12

13

Egeto Melinda 1993. 152.
Csoma Zsigmond 1999. 187-191.

217
https://biblioteca-digitala.ro

IRODALOM
Balint Sandor
1998 Dnnepi kalendarium 1-111. Mandala: Szeged
Csoma Zsigmond
1999 Szent Vincetol Szent Janos poharaig. Budapest
Egeto Melinda
1993 Az alfoldi paraszti szolomiiveles es borkeszites
tortenete a kozepkort61 a mult szazad kozepeig. Budapest
Hamvas Bala
1989 Azot geniusz; A bor filoz6fiaja. Szombathely
Kapitany Ăgnes-Kapitany Gabor
1999 Magyarsag-szimb6lumok. Budapest
Kertzer, David I.
1988 Ritual, Politics and Power. New Haven-London
KozmaPal
1995 A szolo- es a borkultura tortenete Magyarorszagon.
Budapest
Kovacs Ăkos
2004 Ărpad iinnep, Szent lstvankor: Egy kultikus emlekhely
geneal6giaja 1-11 .. Mozg6 Vilag III. evf. 6-7. sz. 3-49., 21-54.
2006 Kitalalt hagyomany. Pozsony
M6d Laszlo-Simon Andras
2004 Vince-napi vesszovagas 6pusztaszeren. ln P6cs Eva
(szerk.): Ritus es iinnep az ezredfordul6n. Studia Ethnologica
218
https://biblioteca-digitala.ro

Hungarica VI. Budapest: L' Harmattan-Marcali Va.ros
Helytorteneti Muzeum, 365-380.
Wilson, M. Thomas
2005 Drinking Cultures. Sites and Practices int he Production and Expression ofldentity. In:
Wilson, M. Thomas (ed.): Drinking Cultures. Alcohol and
Identity. Oxford and New York, 1-24.

VIN SI IDENTITATE ÎN PARCUL ISTORIC MEMORIAL
,
NA TIONAL DE LA 6PUSZTASZER

'

Rezumat
Lucrarea îsi propune să analizeze legătura care există între
'
vin si identitate natională
în cazul Parcului Istoric National Memo'
,
'
'
rial de la Opusztaszer. Acest parc joacă un rol important în
constituirea identităţii naţionale cu ajutorul miturilor istorice legate
de localitate, prin pictura circulară a lui Feszty, reprezentând venirea
maghiarilor, prin monumente si cu ajutorul festivitătilor locale.
' ,
'
Vinul este prezent la Opusztaszer încă de la aparitia
cultului pentru acest loc, cu toate că,la început era un element 'ce
tinea de obiceiurile culinare si de ceremonii.
In dezvolarea cultului monumentului lui Arpad un rol
important a avut comunitatea sâmbătarilor din Szeged, care în
1897 s-a reorganizat luându-si numele de „Societatea a XXI-a a
sâmbătarilor din Szeged." '
În cultul monumentului de la Opusztaszer, vinul si
'
maghiarimea se leagă strâns de festivităţile Mileniumului, din
1996, desfăsurate la diferite nivele.
' maghiar scos pe piaţă în 1996, cu ocazia
Vinul
Mileniumului, (Szeri Kekfrankos, Szeri Rizling) este o dovadă
'

A

'
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clară a legăturii

dintre vin si simbolistica natională precum si cu
'
'
împlinirea unui mileniu de' la venirea maghiarilor.
6pusztaszer,ca loc memorial istoric, ~i vinul sunt legate
prin festivităţile, evenimentele, riturile Ordinului Vinului „Sf'antul
Vicentiu", care îsi desf'asoară activitatea în judetul Csongrăd si
'
'
' din Parcul Memorial Istoric
'
'
care participă
la evenimentele
Naţional.
Legătură dintre vin si identitate locală si natională o găsim
'
'
'
marcată si în calendarul popular, la trei date diferite:
'
-La Sfăntul Vicentiu, când are loc tăierea vitei de vie;
-La Sfăntul Mihai 'când se adună strugurii în' Szer;
-La Sfăntul Martin, când are loc sărbătoarea vinului nou.
WINE AND IDENTITY IN THE MEMORIAL
PARK FROM OPUSZTASZER
Summary
The research is based on the link between Hungarian wine produced in Memorial Park area from Opusztaszer and the worship
at Arpad's monument inside this park. Arpad's monument became a pilgrimage place where the wine is good tobe tasted and
those two elements became together a Hungarian symbol.
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CĂLUSUL
ROMÂNESC - O PARABOLĂ A
,
INTEGRĂRII

Narcisa Stiucă
,

Unul dintre „exporturile de imagine" cele mai rentabile
ale românilor a fost, de mai bine de un secol, cultura traditională.
'
Nu mă voi referi aici la participările ţării noastre la expoziţiile
universale (Londra- 1851, Paris - 1867, Viena- 1873 ), ci la cele
dintâi prestaţii coregrafice ale unor grupuri ţărăneşti peste hotare.
Prin anii '30 „Echipele Regale", cum erau numite de către
localnici colectivele de cercetători conduse de profesorul Dimitrie
Gusti, regăseau, sub chipul împovărat de ani al unor talentati
'
dansatori bucovineni, pe cei care ,jucaseră Arcanul pentru
Împăratul" în 1897, la împlinirea a 50 de ani de când Franz Iosef
devenise împăratul Austriei.
Dar mai mult decât oricare altă manifestare coregrafică
traditională, Călusul a făcut o adevărată carieră universală. S-ar
'
,
părea că odată cu afirmarea interesului pentru cultura populară
arătat de savanţii Epocii Luminilor, acesta a căpătat valoarea unei
embleme nationale, plasându-se totodată, sub o zodie extrem de
' atunci datează una dintre consemnările cele mai
favorabilă. De
complete şi mai oneste sub aspect etnografic pe care o datorăm
domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir 1 , precum si
,
consemnările lui Franz Joseph Sultzer2 inspirate de interpretările
mitologizante ale lui Samuil Micu3 •
Refăcând istoria obiceiului cu variantele sale
transilvănene (căluserul)
si
folcloristul Ovidiu
,
, valahe (călusul),
,
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Bârlea trece succint în revistă cele mai timpurii afirmări ale lui,
notând parcimonios si
,, ... Se spune astfel
, circumspect stiintific:
,
,
că poetul maghiar Balasza Balint a asistat la încoronarea
împăratului Rudolf, în 25 septembrie 1572, unde <a jucat
căluserul în admirarea tuturor celor prezenti>. / .. ./Separe că tot
'
,
la dansul călusarilor se referă si aluziile poetice ale lui Martin
Opitz, profesor' în 1622-1623 la' colegiul reformat din Alba Iulia.
<Zace încă mult sânge nobil în micile case ale ţăranilor carii nau părăsit cu totul nici traiul nici obiceiurile bătrânilor. Precum
arată si J. ocul lor în care se pleacă, se covâie si sar în sus ca niste
'
'
'
căpriori,joacă un joc atât de artifitios,
, încât germanii mei trebuie
să-l aducă din Franta dacă vor să-l stie>. / .. ./ Multi s-au lăsat
,
'
,
ademeniti de descrierea jocului călusarilor înfătisată de scriitorul
'
'
',
secui Dozsa Daniel în Komis Ilona, publicat în 1859, în care
redă sărbătoarea grandioasă din 1O octombrie 1599 dată de
principele Transilvaniei Sigismund Bathori în onoarea Beatricei,
fiicei celei mari a lui Mihai si la care fusese de fată Doamna
'
,
Munteniei cu două fiice, Beatrice si Florica si cu Pătrascu, fiul
'
'
'
lui Mihai. " 4
Dacă informatiile
, etnografice cuprinse în lucrarea mai sus
mentionată
au
fost
incluse
de autorul romanului într-o opera de
,
fictiune, aceasta este pentru că dansul căluseresc, fie el si extras
'
'
,
din contextul spatio-temporal
cu puternice note rituale, se pretează
,
s-a făcut că, în 1935, la invitatia English
Punerii în scenă. Asa
'
,
Folk Dance and Song Society, câtiva
, bărbati, originari din zona
Măgurii Optasilor (azi înjudetul Olt), unii dintre ei, muncitori în
'
,
Bucuresti, au fost alesi să reprezinte România la un festival
'
,
international
de mare anvergură, după o „previzionare" ad-hoc
,
făcută de Constantin Brăiloiu si Harry Brauner.
' decenii ale secolului al XX-lea
Faptul că încă din primele
călusarii argeseni au reprezentat România în confruntări europene
'
a stimulat,
asa'cum am arătat, în mod evident dezvoltarea obiceiului
'
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ca spectacol5 . E de la sine înţeles că asemenea treceri, dincolo de
limitele spatiului familiar al satului, au avut un ecou puternic si
'
'
Prelungit în constiinta protagonistilor, cu spectaculoase reverberatii
' ' La mai bine
' de sase decenii am fost fascinată
'
în amintirile unnasilor.
'
'
de povestirile despre unul dintre cei mai vestiţi vătafi din acest
tinut, Ilie Martin din Colonesti-Maldăru (judetul Olt). Imaginea
'
'
'
sa,
conturată de povestirile strănepoţilor, are ceva din
monumentalitatea eroilor civilizatori, căreia nu-i lipsesc accentele
fabuloase (a plâns în pântecele mamei 3 nopţi înainte de a se naşte,
se putea face nevăzut fiindcă detinea mână de mort), dar si picaresti
' si hot de cai si, în ciuda
' staturii
'
(era cel mai mare îmbânzitor, dar
'
'
'
mărunte, si-a furat de la târg aleasa inimii, care avea aproape doi
'
metri!): ,,Călusu'
-afirmă strănepotul său, Stelian Martin, călusar
,
'
şi vătaf- a-nceput odată cu el! / ... / El a fost cu obiceiu' ăsta şi la
Londra unde a luat Zeita de Aur în 3 7. Le-a înmânat-o chiar regina
Elisabeta II! Costumul' lui a rămas acolo, la British Museum, în
Londra. Am primit acum multi ani o scrisoare de acolo că îl au si'
1păstrează. Era cu fes turcesc,' cu mărgele. Şi opincile şi pintenii
tot acolo sunt. Tata-mare a primit atunci două iepe pur sânge pe
costum. Au venit la o lună-două cu trenul! Am avut armăsari până
încoace din iepele alea!"
Asemenea legende sunt vii si constituie cadrul initiatic
'
de pregătire a tinerilor în zilele premergătoare
Rusaliilor 'care,
retraşi pentru o vreme din cadrul cotidian, se transpun într-unul
mitico-ritual urmând ca, prin dansul lor, să ia în stăpânire sau
măcar să tină departe spiritele sacrului: Vântoasele, Soimanele
'
,
sau Ielele.
Cercetările noastre, derulate în ultimii doi ani, au relevat
faptul că putem vorbi astăzi despre două ipostaze ale Căluşului,
sensibil modificate, chiar fată de consemnările realizate în ultima
'
jumătate de secol 6 • Pe de o parte, o serie de localităţi din judeţele
Arges, DolJ., Dâmbovita, Giurgiu, dar mai ales Olt si Vâlcea se
'
'
'
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manifestă ca veritabile vetre etnografice unde sunt conservate aceste

vestigii cutumiare (nu întru totul lipsite de dinamism), pe de altacu toate presiunile exercitate de globalizare - continuă să fie la fel
de active ca în urmă cu trei-patru decenii, centre de valorificare a
dansului căluseresc în care modificările acestuia s-au făcut si s-au
'
'
perpetuat ca atare
pentru a satisface exigenţele spectacolului.
În timp, esenta însăsi a obiceiului căluseresc - aceea de
'
'
,
dominare temporară a vietii satului, de creare a unei dependente
'
magico-rituale de existenţa' membrilor grupului - dar şi caracterul
Pronuntat competitiv au făcut din el si un nucleu al unor
'
'
manifestări agonistice: concursuri, festivaluri, turnee. De aceea,
dacă, raportându-se la trecut, căluşarii de astăzi vorbesc despre
,jocul pe rămăşag" prin care o ceată se impunea şi căpăta privilegii
pe o arie mare, atunci când îsi autoevaluează performantele
,
'
actuale, se raportează la succesul de scenă si, în ultimii ani, la
faptul că au devenit „ambasadorii Români~i". Acest fapt este
real si nu tine decât din punct de vedere retoric de mândria
'
'
căluserească, întrucât, în preajma marilor evenimente asteptate
'
de tara noastră ca recunoastere a schimbării regimului, 'această
'
'
manifestare
folclorică a fost aleasă să ne reprezinte pe întreg
mapamondul.
Astfel, în aşteptarea integrării în primul val în structurile
euroatlantice în anul 1999, călusarii din Optasi-Măgura au fost
'
'
invitati la Smithsonian Folklife Festival
de la Washington
DC 7 ,
unde au repurtat un succes răsunător. In anul includerii acestui
dans ritual în rândul capodoperelor patrimoniului imaterial al
umanitătii de către UNESCO (2005), ca si în cel premergător
'
'
integrării în UE, trei grupuri căluseresti din Olt (Cezieni, Colonesti
' si
' Paris, precum sila Expozitia
'
si Izvoarele) au participat la Bruxelles
'Universală de laAichi (Japonia) la festivităti
'
'
'
dedicate confirmării
'
potenţialului cultural, concepute fiind ca o modalitate
de promovare
a imaginii României.
'

A
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Încercând o evaluare a fenomenului, ne-au interesat
ambele aspecte ale obiceiului pornind tocmai de la
caracterul agonistic arătat mai sus ce ascunde încă spiritul solidar
de confrerie initiatică masculină cu valente ezoterice recunoscute.
'
,
Cum se desîasoară Călusul oltenesc astăzi? Ce impresie
'
'
produce asupra privitorului
insider,
dar mai ales outsider? Este
el receptat si valorizat de protagonisti ca o valoare identitară?
'
'
Iată întrebările la care am căutat răspuns.
Privit ca un fenomen viu, extrem de viguros în zona
cercetată, Călusul nu poate decât să se supună firesc legitătii ce
'
,
guvernează sistemul de valori al culturii populare. Prin urmare,
acest obicei
Potrivit acesteia, în special raportului traditie/inovatie,
'
,
se afla în continuare într-un proces de transformare pus sub
semnul spectacularului. După ce a fost multă vreme valorificat
scenic doar ca dans, punându-i-se în evidentă virtuozitatea si
,
'
vigoarea, a urmat o etapă de etalare a sincretismului prin aducerea
în fata
, publicului, în sălile de spectacole, a unor secvente
, rituale
care doar sugerau sensurile initiatice si ezoterice, toate acestea
'
'
făcându-se din exterior, prin demersul instructorilor si al activistilor
' performării
'
culturali. Toate acestea şi-au pus amprenta şi asupra
în cadrul lui genetic fiind, în cele din urmă, validate de receptarea
si acceptarea insiderilor8 .
'
Pentru majoritatea subiectilor
intervievati, având vârste
,
cuprinse între 20 şi 80 de ani, semnificaţiile magico-rituale ale
Călusului constituie fundamentul păstrării si perpetuării lui.
,
'
Concret, ei raportează constituirea si functionarea cetei la rosturile
'
,
primordiale de asigurare a protectiei comunitătii împotriva actiunii
,
'
'
malefice a Soimanelor, plasând geneza ritului într-un illo tem'
Desi nu au mai săvârsit acte de vindecare,
Pore statuat de traditie.
'
'
,
nu se îndoiesc de eficienta
, lor si
' sunt pregătiti, să fumizeze
exemple narative pilduitoare, ba chiar declară că, oricând ar fi
deopotrivă
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solicitaţi, pot ,,ridica" (i.e. vindeca) prin jocul lor o persoana „luată

din căl us".
'
Conform
opiniilor lor, ,,lumea a început din nou să
creadă", adică să respecte intervalul festiv de o săptămână, ceea
ce ne-ar îndruma către interpretarea că obiceiul se păstrează în
datele lui originare, dar lucrurile nu stau chiar aşa. De fapt,
impunerile par a fi mai putin rigide: se vorbeste acum doar de
' celelalte zile fiind' supuse acelorasi
prima si a doua zi de Rusalii,
restrictii pe care le găsim si în legatură cu alte „cruci rosii" prec~
'
'
'
Drăgaica (24 iunie), zi în care se lucrează câteva ore până la
amiază. Ceata însăşi colindă gospodăriile în Duminica Rusaliilor
si doar în mod exceptional, în cea de-a doua zi. Mai mult,
'
'
remarcând
slăbirea interesului consătenilor pentru acest obicei,
grupurile constituite preferă deplasările în orase mai mari (Caracal, Bals, Slatina, Craiova, Drăgăsani sau 'chiar Bucuresti),
'
'
remodelându-si
adesea prestatia în' functie de beneficiarii'
'
,
spectatori din afara vetrei satului.
Steagul, efigie cu o fortă simbolică redutabilă a călusarilor,
'
în jurul căreia s-a tesut o retea' ezoterică de semnificatii - adesea
' majoritatea
'
'
de nepătruns pentru
cercetătorilor ce au încercat să
participe la alcătuirea lui şi rostirea legământului - s-a făcut, spre
exemplu, în 2006, în satul Oporelu în curtea vătafului, în fata
'
noastră şi a aparatelor de filmat (ce-i drept, ,,pe muteşte"), dar la
Dobroteasa „nu s-a ridicat steag" în seara de sâmbătă, cu toate
că, la reconstituirea orală, cel mai vârstnic membru ne-a asigurat
că „aşa se face" ... Asta nu i-a impiedicat pe căluşari ca a doua
zi, la târgul de la Câmpu Mare să aducă si acest „element de
recuzită". La întrebările când si unde s-a ~idicat steagul si s-a
'
'
făcut jurământul, răspunsurile au fost evazive: l-a pregatit vătaful
acasă (ajutat sau nu de altii) sau „s-a îngrijit nea Florea" ( călusar
'
'
de mut si, am observat, se bucură
vechi care acum detine rolul
' din partea tuturor
' călusarilor).
de un respect deosebit
'
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Ca si în alte puncte investigate (Crăciunei-Radomiresti,
'
,
Seaca-Poboru) în acelasi
, interval de timp, motivul pentru care se
trece cu atâta usurintă peste acest moment-cheie de o incontestabilă
,
'
solemnitate si importantă pentru fiintarea cetei este acela că
'
,
'
„oamenii se tem de jurământ". Solutia este pe cât de
'
surprinzătoare, pe atât de lesne de argumentat de către insideri:
pe de o parte, dovede~te că ei mai cred încă în forţa cuvântului
rostit si a legământului făcut, pe de alta, încearcă să se sustragă
' nefiind siguri ca întâmplări neprevăzute sau chiar
acestora
slăbiciunea firii omenesti nu-i vor împiedica să le respecte, iar
'
acest lucru i-ar putea costa
nu doar compromiterea prestaţiei
(vlăguirea cetei), ci si integritatea propriei fiinte (paralizie sau
'
chiar rătăcirea mintii).'
'
Prin urmare, călusarii de astăzi, desi îsi revendică
'
' '
apartenenta la o traditie fundamentată
mitic si manifestată
ritual,
'
'
'
păstreaza aceste valori într-un plan-etalon latent, ratiunea de a se
' (incluzând
constitui si functiona pe toata durata timpului festiv
'
'
aici si participarea la evenimente culturale precum concursurile,
' si festivalurile) fiind una de a perpetua acest obicei sub
galele
,
aspect spectacular-agonistic, ca pe o emblemă locală si
, zonală.
Aceeasi semnificatie acordă momentului si călusarii din
,
'
,
'
Osica de Jos si
, Osica de Sus care, la „convocarea" unuia dintre
cei mai renumiti vătafi-instructori din zonă (făcută prin afise lipite
'
,
în sate), s-au adunat la primărie pentru a face din depunerea
jurământului si ridicarea steagului un preambul la colindatul de a
'
doua zi.
În fine, tot la întâlnirea cetelor de la Câmpu Mare am
înregistrat si un alt fenomen: transformarea steagului căluseresc
,
'
dintr-un simbol ritual si initiatic, într-o emblemă comunitara
' politic.
'
puternic contextualizată
Astfel, primarul comunei
Vitomiresti
, a impus cetei să arboreze alături de însemnele
traditionale (stergarul si plantele apotropaice), drapelul comunei
'
,
'
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Călu~arii

din Dobroteasa-Olt la târgul de la Câmpu Mare (2006)

Jocul

călu~arilor

din Oporelu în sat (2006)
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Dans profilactic executat de

Pregătirea

călu~arii

din Oporelu

steagului la Oporelu
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Căluşarii

din Verguleasa-Olt la târgul de la Câmpu Mare

Pantomima "bărbieritul căluşarului pentru însurătoare" la Oporelu

230
https://biblioteca-digitala.ro

Pantomima "podul Primarului s-a rupt" în târgul de la Câmpu Mare

si cel al UE, argumentându-si optiunea prin faptul că „ceata este
'
' care intră încă de anul acesta
mândria
comunei" si „prima'din Olt
(2006) în Europa!';. Desigur că în ambele cazuri se poate vorbi
despre o intruziune a factorului politic în traditie, poate si ca
'
'
reminiscentă a dirijismului cultural, dar, fără îndoială , se poate
vorbi despre' mutatii surprinzătoare ale obiceiului la care ne referim
' functiilor primordiale, cât si asumării lui ca
datorate atât slăbirii
'
'
emblemă identitară puternic valorizantă în zonă.
Am urmărit derularea propriu-zisă a obiceiului în două
contexte: în sat (Oporelu) si
, în târgul de la Câmpu Mare (unde sau întâlnit 5 grupuri). Se poate spune că, în linii generale, aceste
cadre se înscriu în traditie, dar, totodată, nu trebuie să
'
desconsiderăm impactul prezentei
noastre asupra performerilor
'
si nici faptul că, în locul „rămăsagului"
traditional , la Câmpu
,
'
'
Mare grupurile s-au confruntat într-un concurs sui generis finantat
'
de Parohia Ortodoxă si Primăria comunei Dobroteasa si sustinut
'
'
de CJCP Olt. Cu toate' acestea, apreciem că mutatiile provocate

'
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de acesti factori ocazionali au fost minime, asistenta (gospodarii
,
'
care au primit ceata din Oporelu şi privitorii din târg) fiind
destinatarii si beneficiarii jocului căluseresc.
'
Am 'remarcat că dansul propriu-zis,
adică manifestarea
ce conferă specificitate Căluşului, a cedat în ultimii ani mult în
fata
dramatice si,
, desfăsurărilor
,
, în plus, că acestea din urmă nu
se mai limitează la pantomimele vechi ( căderea căluşarului care
a încălcat jurământul de abstinentă sexuală si învierea lui,
,
'
bărbieritul călusarului
care se pregăteste
,
, de însurătoare, probele
de virtuozitate impuse de vătaf si
pedepsirea celor nepriceputi,
'
,
conflictul dintre acesta si
, mut), ci se adaugă subiecte noi, puternic
ancorate in realitatea imediată a satului (conflictele pentru pământ,
migratia
, la muncă în Occident, înflorirea fără precedent a
ocultismului si
, a pronografiei, irosirea fondurilor pentru
infrastructură).

Nu au lipsit mici reprezentatii
, si
, măsti
, ce satirizează, ca
multe alte productii
, folclorice, tipuri si
, categorii umane
(mincinosul si betivanul, hotomanul, femeia infidelă si mosneagul
'
' hrăpăret,
' judecătorul si politistul
'
'
libidinos, preotul
corupti,
'
'
' Practic, 'la
politrucul comunist care mimează
liberalismul
etc.).
Câmpu Mare ne-am aflat în faţa unor manifestări ludice care
apropie obiceiul căluseresc de desfăsurările camavalesti solstitiale
'
' intrării în Postul' Mare. '
din contextul începutului
de an sial
,
Cauzele care ar fi putut contribui la aceste dezvoltări,
care prevalează asupra ritualului şi funcţiilor magice vechi, sunt
multiple: pe de o parte, vătafii şi căluşarii intervievaţi (atât cei de
astăzi, cât si
, cei mai bătrâni) invocă necesitatea unor intervale de
repaus în urma efortului impus de dansul vivace, pe de alta, cu
totii recunosc faptul că, în transmiterea din generatie în generatie,
'
'
,
o serie de miscări
si
,
' artificii coregrafice s-au pierdut, competenta
,
si performantele celor de azi fiind sensibil mai reduse si mai putin
'
' ale înaintasilor lor de acum patruzeci-cincizeci
'
'
valoroase
decât
,
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de ani, iar acest lucru trebuie suplinit prin alte limbaje si
, forme
de expresie agreate de publicul-beneficiar.
In fine, studiind atent reactiile
, asistentei,
, am remarcat
insistenţa cu care erau solicitate anumite "scenete", uneori prin

nominalizarea lor expresă, atât la confruntarea din târg, cât mai
ales la Oporelu. Aici, doi fosti
, călusari
, au cerut cetei să prezinte
momente foarte apreciate, interpretate cu vervă, si
, multe adaosuri
comice de către ceata care a colindat. Vătafii se supun acestor
cereri, nu numai pentru a-si
, pune în valoare repertoriul, ci si
, pentru
că stiu,
că de acestea depinde receptarea si
,
, aprecierea publicului.
Cât priveste
asupra evolutiilor
artistice din
' discutiile
,
,
străinătate, acestea au dezvăluit acelasi spirit, ce caracterizază
'
comportamentul acestui tip de grup masculin:
mândrie dusă până
la emfază, sigurantă
, de sine, solidaritate si
, supraapreciere. Nu au
lipsit nici comentariile de tip antropologic care au pus în evidentă
,
raportul identitate/ alteritate (privind stilul de viată, configuratia
' lăsat-o, dar
'
oraselor vizitate si impresia, pe care acestea le-au
'
'
mai ales receptarea spectacolului).
Momentul nostru din 40 în 40 de minute, dura I Ominute.
Nu puteai să joci altfel, fiindcă oamenii erau în picioare. [I-au
luat} la o periniţă, la o horă, la o sîrbă. Coborau să danseze cu
noi, erau încîntaţi. Am văzut că prindea chestia asta cu Sanie cu
zurgălăi, Nadia Comăneci. Nici n-a apucat nea Costină bine să
cînte Sanie cu zurgălăi... Erau 7 cercuri pe scenă, cerc, cerc. Ca
să ţină minte că au trecut pe la pavilionul României. Nu prinde la
ei treaba asta [pelinul,jurămîntul}, la ei totul ritmat, să aiforţă,
ritm. Am plecat de-aici cu ideea la 2 spectacole, unul ritmat, unul
cu jurămînt, dar trebuia să le explice cineva. Lor le place, la
japonezi, da 'nu înţeleg. Publicul românesc înţelege, da 'nu le place.
Lor le plac manelele. (De ce crezi că le-a plăcut atît?) - Pentru că
ei nu mai au traditie,
, nu mai au nimic, decît sumo. Erau ca
233
https://biblioteca-digitala.ro

furnicile. Ei au iubit mult România, ţări dezvoltate nu aveau nici
10% din spectatorii noştri. La Seven Space dădea căluşul,
Maramuresul, Oasul. ,, Si-nc-o dată, măi olteni,/ Ca la noi, la
'
'
'
Cezieni! ", strigau [şi] popii din sală. Media zilnică de oameni
care vizitau expoziţia era între 350 şi 500.000 de oameni. 120 de
tări au fost, la 119 nu puteau să vadă ce vedeau la România.
'
Era expoziţia cît comuna noastră cred, şi era om lingă
om. Am fost la belgieni, la nemţi, la ucraineni, la ruşi. Cred că la
noi a fost cel mai frumos că am avut folclor si bucătărie cu
'
mincăruri tradiţionale. Ai/alţi aveau de vinzare fel şi fel de lucruri.
Mergeam legănat. După ce terminam de cintat, ei
credeau că s-a terminat programul. Eu mă retrăgeam in partea
aialaltă, in stinga lor, şi începea căluşul. Şi cînd intrau ăştia,
mamă-mamă-mamă! Aplauze pin' la cer, pînă deasupra
pavilionului. Era pavilionul, cred c-avea 50-60 m, era inalt. ( Le
P lăcea.) - Da. Si cînd terminau, nu-i lăsa să plece. Cind ieseam
'
'
din program: ,,Arigato,
arigato! "nu ştiu cum dracu 'mai ziceau.
Eu zicem: ,,Bravo, bravo!" ,, Bravo, bravo!" ,, Fir-ati voi ai
dracu 'să fiţi. "Eu îmi puneam vioara pe toc, veneau grămadă
acolo, mi-era frică că calcă pă vioară. Erau de-ăstea bătrine,
foceau: ,, Enescu, Enescu. " ,, Fir-aş io al dracu ', să mă vezi la
porumb, la cules!" Da 'unii erau încuie ţi rău de tot, erau încuiete.
Eu stam colea, eafocea: ,,Foto,foto?" ,,Da, hai foto."
Se duc ăştia pe vale pe-acolo, cînd ii văd - doi peşti uiteatit. Oaleo! Erau cu buline roşii, cu buline negre. ,, Ce dracu'
sfnt ăstia, mă?" Erau mari. ,, Gata. Dade, căpătfnile le
P esti
'
'
'
faci ciorbă, şi restul frigem, o lună mîncăm de-aicea. " Ce, mă,
nu erau buni, n-aveau gust. I-au lepădat, 4 peşti uite-atit.
Acasă, cind ne-am întors, domnul director a dat telefon
din Bucureşti: ,, Maică, fa o piine caldă şi cu fosui. " Ciorbă. Şi
nevastă-mea a auzit, a fost pe-acolo. ,, Tanti Viorico, găteşte că o
să vină nea Cos tină, să-i faci de mincare, că-s morţi de foame. "
J
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Toti
oameni
, seamănă unul cu altul. Japonezii erau niste
,
scunji, cam semănau toţi la fel, erau mopşi aşa, parcă erau,
ochii mici.Sin-aveau
gust să se-mbrace, ziceai că-i la noi la un
,
bal mascat. (Şi japonezele?) - Şi japonezele... unele erau mai
frumoase, altele erau mai urîte,
- în general erau cam urîte. Stii
,
care-mi plăceau mie femei? Alea cu ălea la spate. Sînt unele
care-si
ălea la spate. Avea, ziceai că e o perină la
, pun niste
,
spate. Ea, alea, alea mi-au plăcut. Mai erau, mai erau. Ce vă
spuneam eu, mă? Aveau ălea mici.
Adevărul că şi ele, femeile japoneze, cînd veneau
românce de-ale noastre pe-acolo, maramuresene,
stii
cum se
,
,
uitau la ele, că le -plăceau si
lor!
Dezvoltate
bine
,
[maramuresencele}.
Astia
stăteau toată ziua cu zgarda de gît,
,
,
cu aparatul de fotografiat. Zic: "Tătare,fir-ai al dracu', te văd
eu la cules, la porumb. "
Auzi, toate limbile de pe pămîntul ăsta cred că le-aş
înţelege, nu le-aş înţelege, aş avea ceva idee. Da ' la ăla nu s-a
putut nici un cuvînt. Ne învăţasem cu ei pînă la urmă. Eu cred
că din toate tările as întelege, da 'la ăia n-ai ce să-ntelegi.9
,

I

I

I

Încântati de „misiunea diplomatică" pe care au primit-o,
'
călusarii olteni care au străbătut mapamondul în ultimul deceniu
'
sunt gata să relateze cu o savoare deosebită felul în care au impus
această traditie la manifestările în cadrul cărora au evoluat. Ceea
'
ce le asigură succesul
dincolo de hotarul satului sial judetului este
'
'
însă măiestria artistică, virtuozitatea coregrafică sinu mesajul ritual
' nu ar fi întelese,
sau prestatiile de tip comic si asta nu numai fiindcă
'
'
' care
ci si fiindcă în conceptia lor, elementele magico-rituale si cele
'
,
'
prin râs exorcizează răul nu trebuie sa fie revelate în afara timpului
si spatiului consacrat.
'
'
Prin urmare, Călusul functionează ca o emblemă
'
'
identitară cu bogate şi puternic afimate valenţe de păstrare şi
235
https://biblioteca-digitala.ro

afirmare a zestrei culturale capabilă să racordeze trecutul la prezent
si viitor si să surprindă prin capacitatea de a comunica dincolo
'
'
de spatiul genetic.

'

NOTE
1
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Magasin fur die neue Historie und Geographie, III-IV ( 1769-177 l)
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Fragmente din interviurile realizate de Monica Beatrice Bercovici
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THE ROMANIAN MEN'S FOLK DANCE
(CALUSARUL) - A PARABLE OF INTEGRATION
Summary
The most profitable export image for a community is the traditional culture but especially their folk dances. Among all the traditional dances, the Romanian men 's folk <lance named Calusarul
was the most representative Romanian <lance and it also became
like a symbol for our nation. Nowadays there are two stages of
this traditional <lance: one stage is for preserving the <lance in the
old traditional way and another stage is to transform the <lance
into a beautiful show performed by the people who represent
our country abroad. The fact that this Romanian <lance (Calusarul)
was included by UNESCO in the world patrimony was an important reason for the performers to continue to practice it abroad.
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SUPRAVIETUIREA IDENTITARĂ PRIN

'

PĂSTRAREA TRADITIEI LA ROMÂNI.

'

Studiu de caz: ofranda funerară în satele de pe
Oltetul inferior
'
Emilia Tomescu
În cadrul procesului de globalizare şi pentru a evita
uniformizarea se impune păstrarea identitătii. La fel cum în
'
societate se impune păstrarea identitătii personale,
în dialogul
'
mare al Uniunii Europene dar si în cadrul celui international se
'
'
impune păstrarea identitătii nationale.
In ceea ce ne priveste, noi românii avem încă elemente
de traditie arhaică, păstrate 'în mentalitatea colectivă.
'Asertiunea lui Vasile Băncilă că omul se poate defini prin
'
cultură si că ideea transcendentului este sâmburele acesteia, este
'
întru totul valabilă pentru demersul nostru. ,,Valoarea unei culturi
depinde de felul în care captează, organizează si valorifică
viziunearealitătilor adânci, ultrasensibile' . 1n cazul culturii noastre
' mai poate fi sesizată esenta religioasă a valorilor
traditionale, încă
strămosesti. In antropologia modernă este tot mai prezentă ideea
' '
cercetării si întelegerii vietii grupurilor sociale, prin raportare la
'
' caracteristice
' 2.
valorile culturale
Strategia ofrandei în general, şi a ofrandei funerare în
special, este direcţionată spre a restabili ordinea şi a echilibra
psihic individul şi grupul de referinţă în momentul de liminalitate
generat de criza pierderii unuia dintre membri, moartea
A

'

'

A

'

A

)

'
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reprezentând pentru tot grupul o experienţă limită. Ofranda
funerară îsi continuă functionalitatea în timp, manifestând-o cu
,
'
fiecare sărbătoare calendaristică de peste an si
, fiind în legătură
neîntreruptă cu un puternic cult al strămoşilor, numit azi
„pomenirea martilor", sau „mosi". Strategia ofrandei funerare
'
,
cumulează astfel funcţii importante, cu valori paradigmatice - ca
„strategie de comportament şi ca simbol al stabilirii armoniei şi
3
întelegerii"
bazate pe comunicare si
,
, comuniune în cadrul
grupului, dar si
, cu transcendentul.
Contextul spaţial (geografic şi etnografic) al cercetării
noastre este dat de zona circumscrisă de localitătile: Vlăduleni,
'
Greci, Osica de Sus (Mare), Osica de Jos (Mică), Ostrov,
Tomeni,
Văleni, Brâncoveni, Fălcoiu, Cioroiu, Sopârlita, Dobrun,
,
'
Pîrscoveni,
Branet,, Piatra Olt-sat. Localitătile
,
, subliniate se află
situate pe formaţiunea geologico-geografică numită popular
„Brazda lui Novac", sau „Valul Traianul", aflată între râul Olt si
,
afluentul acestuia, Olteţ. Centrul cercetării noaste îl reprezintă
comuna Osica de Sus, localitate atestată documentar în 1495
printr-un hrisov, prin care domnitorul Radu cel Frumos dă
jupânului !ariciul din Osica a treia parte din moşia acestui sat.
Pentru celelalte localităti mai apropiate atestările d9cumentare
'
datează din: 1489 - Tomeni,
1558 - Vlăduleni, 1787 - Greci.
Osica de Sus păstrează până în prezent numele părţilor sale
componente, care functionează ca niste „cartiere" si care, probabil,
'
'
,
au fost satele care au format-o: Vlăduleni, Modorani, Mărculesti,
'
Medinti, Linia Curtii si, în centru, Osica de Sus.
'
' ,
Este foarte posibil ca în timpul ocupatiei romane să fi
' localitatea este
existat aici o asezare
stabilă, având în vedere că
,
situată pe fostul drum imperial roman, ce unea Dunărea cu
defileul Oltului. De asemenea, Osica de Sus se află la aproximativ
7 km de satul Resca (comuna Dobrosloveni,judetul Olt)- unde
' castre), cu
se găsesc ruinele' oraşului roman Romula (plus două
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rang de municipiu în timpul lui Hadrian, şi de colonie în timpul
lui Septimius Severus.
Astăzi se pot vedea ruinele clădirilor, templelor, termelor.
getoOrasul
, roman a fost construit pe vatra unei vechi asezări
,
dacice care, la rândul ei, dovedeste o veche traditie de locuire ' din mai multe' epoci istorice:
atestând descoperiri bogate, datând
neolitic (Culturile Vădastra si Sălcuta), epoca bronzului (Cultura
Verbicioara), prima epocă a fierului (Cultura Basarabi). In orasul
,
Romula, pe baza descoperirilor arheologice, a fost atestată
convietuirea
localnicilor daci si
,
, a noilor „veniti
, de pe întreg
cuprinsul Imperiului, dar vorbind latina şi purtând cultura tipică
pentru provincii"4 •
Contextul temporal al cercetării noastre asupra ofrandelor
este cel al sfârsitului
de secol XX
funerare din zona mentionată
,
,
sial primilor ani ai secolului al XXI-lea.
'
În urma cercetărilor întreprinse pe teren am constatat
existenta
, unei complexităti, remarcabile în ceea ce priveste
, tipurile
de ofrandă funerară. Complexitatea este datorată atât varietăţii
tipurilor de ofrandă în uz cât si vechimii pe care acestea o reflectă.
În ceea ce priveste
cu cele
, împleti;ea elementelor precrestine
,
creştine se remarcă o impresionantă armonie.
Pentru o analiză mai fluidă am împărtit ofrandele în trei
grupe structurale: a) în functie de momentul în' care ofranda este
'
dată; b) după natura sau materialul din care este făcută; c) după
nivelul la care functionează.
In cadrul primei grupe de ofrande, distingem ofrandele
oferite înainte de moarte, care pot fi la rândul lor de două feluri si
,
ofrandele date după moarte, la anumite intervale de timp, ritmate
conform datinii. Înainte de moarte, ofranda poate fi dată de un
om sănătos si în putere ca pomană din viată, motivatia fiind „să
'
,
' 5
găsim după ce murim. Dăm ca si
, la pomana de mort".
'

A

,

'
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A

„De obicei, cei care nu mai au rude, îşi fac pomenile din
viată.
, Cine vrea. Nu se face colivă. Nu sunt bogate ca la mort si
,
în loc de „vesnica
pomenire"
se
cântă
„multi
ani
trăiască".
,
,
Principali sunt colacii. Capetele se pot concentra. Omul poate să
6
îsi
, facă mai multe capete într-un an".
„Persoana vrea să-si
, facă pomenile si
, să moară linistită
,
că are toate rânduielile făcute până la sapte
ani. De teamă ca
,
între timp să nu moară, face mai multe într-un an. Capetele se fac
de obicei toamna, când se culeg viile si
, se face vinul. Cei care nu
mai au urmasi, îsi fac pomana (capetele), în special femeile. Se
, '
zice că l-a scos la 7 ani. Mama si-a făcut până la 7 ani." 7
'
Tot înainte de moarte, dar de data aceasta pentru
muribund, pentru usurarea plecării sufletului, se pot îndeplini
' valoare de ofrandă, cum sunt: rugăciunea
anumite acte rituale cu
individuală sau în familie, cât si rugăciunea publică, la biserică.
'
Se aprinde lumânarea la căpătâiul
celui aflat în pragul mortii si,
, '
de asemenea, sunt îndeplinite Sfintele Taine ale Bisericii: maslul,
spovedania si împărtăsania.
'
Ofrandele
care' se dau după moarte, la anumite intervale
de timp, sunt ritmate conform datinii: imediat după moarte (ofrandă
de pâine şi apă, de lumină şi rugăciune), până la înmormântare
( ofrandă alimentară, rugăciune, tămâie si lumină, la
'
înmormântare(pomană mare cu toate tipurile de ofrandă), după
înmormântare, la trei zile (pomană), la nouă zile (pomană), la
trei săptămâni (pomană), până la 40 de zile - marea ofrandă de
apă ( căratul apei) şi tămâie (40 de zile, mormântul este tămâiat în
fiecare zi), sărindarul (rugăciunea zilnică timp de 40 de zile a
preotului pentru sufletul care se pregăteşte să părăsească această
lume definitiv). Urmează marea pomană de la 40 de zile când
ofrandele sunt foarte bogate în alimente si în obiecte de uz per' la 6 luni (pomană),
sonal (haine, mobilă şi diverse alte obiecte),
la un an (pomană), în fiecare an sau chiar la fiecare 6 luni
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(pomană), până

la împlinirea a 7 ani de la deces (unii fac chiar
până la 9 ani) când se face din nou o pomană mare si se consideră
'
că s-au îndeplinit toate rânduielile. După 7 ani, sufletul pomenit
este asimilat strămosilor (mosilor) siva fi pomenit de urmasi la
'
' la ziua
' numelui si ori de câte' ori
Mosi, la toate sărbătorile
mari,
'
este' pomenirea morţilor.
Din punct de vedere al materiei din care este făcută,
ofranda funerară este foarte diversă. Predominantă este ofranda
alimentară formată din colaci, grâul fiert, colivă, apă, vin si
, diferite
alte alimente (de post sau de dulce) oferite la mesele de pomană.
Pe lângă alimente sunt oferite ca ofrandă: o găină (groparului),
semnificând sacrificiul unei vieţi, pânza cu care se coboară sicriul
(tronul) în groapă se dă tot groparului, lumânările (ofranda de
lumină), banii (pentru vămi), pomneţii (şervetele cu bani şi
lumânare care se dau la înmormântare), tămâia (tămâierea în casă
timp de trei zile şi la cimitir timp de 40 de zile împreună cu
pomenirile cu tămâiere şi bocet la cimitir), flori. Putem considera
ca fiind ofrande pentru cel mort- actul ritual de a trage clopotul,
vestind vecinătăţii plecarea unui suflet, rugăciunile şi bocetele,
atitudinea plină de respect si
ce domneste
, linistea
,
, în casa celui
plecat, crucea care se pune la capul lui în cimitir şi care se numeşte
încă „stâlp", amintind de vechiul obicei precrestin de a marca
' si muzică de
mormântul, bradul care însoteste mortul „nelumit"
, '
'
nuntă de care acesta are parte. De asemenea, aducerea steagurilor
bisericesti
, în casa mortului cât si
, purtarea doliului de către cei
apropiaţi. Tot ca ofrandă amintim fântânile şi troiţele făcute pentru
sufletul mortului.
Parcurgând ritualul funerar de la un capăt la celălalt,
putem observa bogăţia impresionantă cât şi diversitatea ofrandelor
funerare practicate în zona noastră de cercetare, în acest moment.
Chiar daca scopul cel mai înalt al ofrandelor vizează latura
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verticală, spirituală

a fiinţei noastre, cea materială (exterioară)
este si ea importantă, reprezentând suportul sentimentelor pe care
'
cei rămasi
le nutresc pentru cel plecat de curând si, în general,
'
'
pentru toţi cei ce s-au retras în altă dimensiune. Avem
aici o a
treia perspectivă asupra tipurilor de ofrandă, care vizează nivelul
de functionare
a acesteia. Ca act ritual, ofranda funerară are
,
implicatii profunde în întreaga mentalitate de tip traditional,
'
'
specifică grupului si comunitătii. Ea este prezentă în toate
' si echilibrându-le: separare,
momentele ritualului,' marcându-le
'
limită, integrare.
Întrucât adevărata ofrandă, cea mai înaltă ca forma si
, care
functionează la nivel simbolic cu efecte multiple si complexe,
,
'
este cea interioară, a memoriei afective a fiecărui membru al
grupului de referinţă trebuie să remarcăm persistenţa în timp a
cultului strămosilor care, s-a păstrat viu si chiar foarte puternic,
fiind sustinut si de Biserică în Europa de Est. Invătătura crestină
' organic
'
'
'
s-a împletit
cu vechile credinţe legate de cultul
morţilor,
patentându-le si adăugându-le în plan spiritual noi elemente,
îmbogăţindu-le şi spiritualizându-le. Indeplinirea ritualurilor cere,
Pentru a fi autentică, demnitate, curătenie si exactitate si, dincolo
'
' o comuniune
' cvaside toate, cere comuniune cu cei plecati,
'
permanentă care, în zona noastră de cercetare, este uşor de sesizat.
Memoria culturală si afectivă a omului din zona noastră
de cercetare este una de ' tip global, specifică mentalităţii
traditionale care are la bază gândirea mitico-simbolică.
'
„Semnificatia,
evenimentul, emotia cu toate valentele lor
' înscrise activ în modalitătile
'
' forsimbolice sunt
de cunoastere
'
'
mulate, ca si în modul specific de a fi al individului, al comunitătii
'
umane care' este etnia. Generatiile se urmează neîntrerupt: creatori,
purtători si martori de însemne' culturale ce îi definesc în unicitatea
lor, pentru' a-i ridica la un statut de participare universal- umană;
fiecare rând de oameni poate spune: ,,memoria suntem noi." 8
'

'

'

,

A
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A

Pomenirea mosilor reprezintă un act ritual străvechi, de
' în cultura românească traditională până
sorginte precrestină păstrat
'
'
astăzi. Prăznuirea lor este o sărbătoare, initial profană, dar ulte'
rior acceptată în calendarul crestin ca „sâmbăta
mortilor" sau
'
' ritmat
„pomenirea mortilor". Mos ii reprezintă un ritual periodic,
'
de datină si sunt 'prezenti doar
în zona sud-estului european (la
români, bulgari, sârbo - croati, ucrainieni si bielorusi). In vestul
'
Europei, Biserica a asimilat cinstirea
de tip' arhaic a' străbunilor,
reducând-o la o zi ( 1 noiembrie).
În spatiul românesc, celebrarea mosilor a fost introdusă
'
'
progresiv de Biserică
în rândul sărbătorilor mobile,
astfel că avem
în prezent în calendarul ortodox o mulţime de zile de pomeniri
ale mortilor, inclusiv mosi, cu precădere la începutul marilor
perioade' de post. Există 'însă si alti mosi, de-a lungul anului
'
'
' câte unui sfânt mare.
calendaristic legati astăzi de sărbătoarea
'
Pomenirea mosilor implică mersul la cimitir cu lumânare si tămâie,
' slujbă, dar si o masă de pomană sau 'cel putin
la biserică pentru
'
'
împărtirea unor ofrande alimentare. Toate aceste acte rituale
' de ofrande au scopul de a întretine comuniunea cu
însotite
'
'
strămosii care, de altfel este indestructibilă, fiind un element arhaic
'
P ăstrat în timp: ,,mortii nu sunt morti, ci doar mutati; ei îsi iubesc
' copiii lor". 9 ' Revenirea aceasta
'
'
urmasii ca bătrânii pe
anuală a
'
sufletelor strămosilor (între Ajun si Bobotează, între Joia Mare si
' un ciclu permanent
'
'
Rusalii) reprezintă
care întreţine comuniunea
dintre cele două planuri de existentă.
1n ciuda schimbărilor si înnoirilor inerente, ritualul mosilor
'
'
s-a păstrat fiind însotit de o trăire
vie si profundă atât la români
' La romani cuvântul
'
cât si la vecinii apropiati.
mos este de origine
'
'
'
traco-dacă, fiind înrudit cu termenul albanez (moshe) si apartinând
' apartine
'
probabil fondului străvechi illiro-traco-dacic. Termenul
deci „vechiului fond autohton carpato- balcanic". 10 Impreună
cu pomenirea mortilor care se face la începutul fiecărui post dar
'

'

A

A

'

A

'
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'

sila fiecare sărbătoare mare, pomenirea strămosilor (mosii) este
'
'
'
foarte
importantă în zona cercetării noastre. Prelungind vechiul,
străvechiul chiar obicei al „primitiilor" la fel ca si vechile sacrificii
'
ale primelor născute dintre animale,
primele ' produse agricole
dăruite exprimă „ideea de jertfă, de renuntare ( ... ) în favoarea
'
Divinitătii" 11 cât si a strămosilor la noi azi. Aceste ofrande erau
'
'
'
numite la vechii evrei „primitii" si reprezentau „pârga roadelor".
'
Astfel, la seceris, se aducea 'ca ofrandă
„cel dintâi snop de orz
'
12
sau grâu" (Iesirea, 23, 19) , ,,la culesul viilor sial măslinilor la
'
fel" (Numerii,' 18, 12) 13 , ,,la al patrulea an din fructele
pomilor"
14
(Levitic, 19, 23-24) , ,,cele dintâi născute ale turmei, lână
(Deuteronomul, 18, 4) 15 , miere, pâine. Aceste ofrande nu se
ardeau cu celelalte sacrificii ci se ofereau preotilor spre hrană"
' Divinitătii din
(Numerii, 18, 8-13). 16 Practica aceasta „de a oferi
'
cele mai bune roade ale pământului nu apartinea în exclusivitate
israelitilor. Toti oamenii de pretutindeni si din'totdeauna s-au simtit
'
'
'
'
îndatorati
fată de Divinitatea protectoare". 17 Astfel, oferirea
' ca' „cele mai bune produse ale pământului apare ca o
primitiilor
'
recunostintă fată de Dumnezeu, stăpânul tuturor pentru ca îsi
' '. '
"'
'
trimite cu prisosintă binecuvântarea sa asupra omului. " 18 In Iesirea
'
(cap. 23, 19 si 34,' 26) se spune: ,,să se aducă în casa Domnului
'
Dumnezeu pârga
din roadele tarinii", iar în Deuteronomul (cap.
' untdelemn, lână". Aducerea
18,4-5) ,,pârga de la grâu, vin,
primitiilor la Templu era un semn de recunostintă fată de
'
'
'
Divinitate,
dar si o mărturie de credintă în' Dumnezeu
'
'
19
(Deuteronomul 26, 5-1 O).
La fel si „romanii aduceau ca
sacrificiu zeiţei Ceres primele spice pe' care le secerau vara." 20
Acest obicei este continuat în Crestinism prin depunerea primelor
'
sau ultimelor spice de grâu la icoană.
Reprezentând un obicei străvechi, fiind definit cu un
termen preroman, obiceiul mosilor la noi derivă probabil din
datinile si obiceiurile tracilor care' potrivit lui Vasile Pârvan „aveau
'
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un foarte elaborat cult al strămosilor:
cei morti, erau considerati
,
'
apărători ai celor vii, de aceea li se aduceau prăznuiri şi
închinări." 21 Primitii sau ,jertfa roadelor dintâi" reprezintă la noi
„cele dintâi poame' ori roade ale pământului, pe care oamenii de
la tară obisnuiesc să le aducă la biserică, drept prinos lui
'
,
Dumnezeu şi să le împartă apoi săracilor. " 22 Ofranda precreştină
de veche traditie a fost inclusă în cultul oficial al Bisericii noastre,
'
astfel că în „Liturghier
(1974) întâlnim texul „Rugăciune când
se aduce pârga din poame" iar în „Molitfelnic ( 1984) avem
„Rugăciune la aducerea darurilor de pârgă. " 23
Fiind o sărbătoare precrestină
care se împleteste
,
, adesea cu
sărbătorile mari ale calendarului crestin
ortodox,
prăznuirea
,
mosilor
are o frecventă
,
' destul de mare, astfel că de la Mosii
, de
iarnă (februarie) si până la Mosii de toamnă (octombrie) - Sf.
Dumitru, putem ~umăra apro~imativ „20 de alti mosi". 24 În
'
,
calendarul ortodox, numerosi mosi sunt asimilati zilelor de pomenire
a mortilor (sâmbăta mortilor). In zona noastră de cercetare se dă de
'
'
pomană pentru morţi: la Crăciun (produse ale porcului), la începutul
postului mare (Mosii
, de piftii), în timpul Postului Mare (la
Bunavestire - peste),
în Joia Mare (se dă de pomană o ulcică de lut
,
cu apă si
cu floare la tortită),
pe lângă
,
' la sărbătoarea Pastelui,
,
celelalte ofrande alimentare se dă si ou rosu, în mai (Mosii de cirese
'
'
'
'
sau Mos, ii de vară- se dau cirese
, în buchetele,
' în drum la trecători),
în iunie ( de Rusalii, de Sf. Petru si
, Pavel se dau mere dulci si
,
castraveti, tăiati în patru cu sare), în iulie (de Sf. Ilie se dă porumb
fiert), în 'august' (la Schimbarea la Fată a Domnului sila Sf. Maria
'
,
se dă pepene rosu),
, în septembrie, de ziua Crucii (fiind toamnă se
culeg viile) se dă din primul must care curge. Mustul se dă de
pomană în oale de un litru sau de jumătate de litru, pomana fiind
însotită de struguri de toate soiurile. Se dau struguri celor care nu
' cât si mere si pere. La 1 noiembrie, fiind început de post, se
au vii,
,
,
'

A

'
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'

dau de pomană produse alimentare specifice anotimpului.
Ca regulă generală si ca act ritual de veche traditie, femeile
' pentru
mai în vârstă nu gustă din' trufandale sau din produsele
pomană. Mai întâi fac cruce pe ele în numele celor pentru care se
dă pomana, si în numele lui Dumnezeu si apoi ies în stradă si le
'
'
'
dau de pomană, mai ales copiilor. Pomenirea morţilor se face dea lungul întregului an, la fiecare sărbătoare mare sau chiar în
fiecare duminica, după posibilităti. Întotdeauna însă, ofranda
' din calendar, este însotită
alimentară, specifică datei respective
de colac si lumânare. La 9 martie, pentru cei 40 de Mucenici,' se
' în formă de opt. Aceste forme sunt derivate din colacii
fac covrigi
antropomorfi de traditie precrestină si se numesc bradosi.
In prima sâmbătă de pomenire de la începutul posturilor
mari se face parastas pentru toti mortii(strămosii) cu colacii
'
' şi colăcei
' de împărţit,
capului, colivă, vin, lumânare, tămâiere
plus primiţii de sezon. Apoi, în fiecare sâmbătă a morţilor se face
ceva simbolic si se merge la biserică. Se observă astfel cum
' daco-geti în nemurirea sufletului s-a perpetuat,
credinta strămosilor
' român' păstrând-o 'şi întreţinând-o prin practica rituală
poporul
„cu iz păgân a atâtor mosi, dintre care unii au o semnificatie
'
'
specială". 25 Aceste sărbători de Moşi, definesc o spiritualitate
A

străveche

'

'

'

'

oferind un element de identitate culturală.
NOTE
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Ofelia Văduva, Magia darului ... p.17
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lbidem
/bidem, p.70
4
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3

1980, pp. 291 - 292
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în Osica se Sus,

Olt.

Gheorghiţa Mandă,

63 de ani, medic, născută în Osica de

Sus,judeţul

Olt.

Florica Elena Lorint,, Însemn de memorie culturală: instantanee antropocosmogonice din tradiţia satului românesc, REF, tom 39, nr. 56, Bucure~ti
1994, p. 493.
9
I.C. Chiţimia, Moşii - un element străvechi de cultură românească
populară, REF, tom 32, nr. 4, Bucure~ti, 1987, pag. 323
10
Ion Ghinoiu, Panteonul românesc, p. 124.
11
Petre Semen, Arheologia biblică în actualitate, pag. 192.
12
Ibidem, pag. 205
8

13

/bidem
Ibidem
15
/bidem
16
/bidem
17
/bidem
18
/bidem
19
/bidem
20
Ofelia Văduva, Spaţii sacre în interiorul
tom 39, nr. 5-6, Bucureşti 1994, pag. 480.
14

21

Vasile Pârvan, apud. Emilia Pavel, Jocul cu

locuinţei tradiţionale,

măşti

REF,

în Moldova, obiceiuri

arhaice, REF, tom 42, nr.3-4, pag. 229.
22

Gheorghe Pavelescu, Ofranda din pârgă, în Istorie ~i

românesc, voi. 2, Sibiu, 1996, pag. 115.
23

24

25

Ibidem
I.C. Chiţimia, Op. cit., pag. 323
Ibidem, pag.324.

248
https://biblioteca-digitala.ro

Tradiţie

în

spaţiul

IDENTITY SURVIVAL FOR THE ROMANIANS BY KEEPING ALIVE THEIR TRADITIONS
Case study: funeral offerings in the villages along
Lower Oltet Ri ver
Sumrnary

Our research is based on a holistic perspective and airns at displaying the coherence ofthe traditional thinking regarding death and,
at the sarne tirne, at emphasizing that, for those preserving the traditional mentality, the sacred symbols still function. They mediate between the person and the group, between the person and the world
and especially between the person and the other world. Functioning
as a mediator at all these levels, the offering reveals and fulfils a lot of
functions of which the therapeutic one is predominant.
Our field research was done in the ethnographical area
between Olt and Oltet- two rivers in the south ofthe country, not
far from the Danube.' In this area the funerary rituals are still
functional, preserving a rich tapestry of Christian and pagan elements, all displaying an ancient vision on the world.
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AZ IDENTITĂS FORMAI: A TERFOGLALĂS
KOZOSSEGI KODJĂNAK OLVASATAI
MAGYARKANIZSĂN I.
Klamar Zoltan, Âsz6d (Hu)
msgr Tari Janos
magyarkanizsai-adorjani plebanos,
păpai kăplăn emlekenek
„

Tavol legyen masban dicsekednem, mint
a mi Urunk Jezus Krisztus keresztjeben. "
Pal levele a Galâtziabeliekhez 6. 14.

Identitastartalmak es targyiasult terszerkezeti elemek
A nemzeti identitasnak, mint a kozosseghez tartozas
kifejezesenek 6haja megkeriilhetetlen sziiksegszeriiseg egy
tobbnernzetisegii kozegben. Ennek a torekvesnek tobbfele killso
kifejezesformaja lehet. Csak utalasszeriien emlitjilk az epitkezest,
viseletet, diszitomiiveszetet, mint kozossegi jelk6dot. Mindennek
konyvtamyi irodalma van a nemzetkozi etnografiai kutatasok
eredmenyekeppen meg napjainkban is jelennek meg kis- es nagy
monografiak, melyek falvak, regi6k nernzeti kulturajat tagoljak
ily m6don. A 20. szazad masodik feleben, a 21. szazadr6l nem is
beszelve - a globalizaci6 mind kifejezettebb hatasanak
koszonhetoen -, a fentebb emlitett taji killonbsegek fokozatosan
mos6dtak/mos6dnak el. E miatt a terkijeloles nemzeti szinezete
- mint az egyik lehetseges valasz a hasonulasi folyamatok
megallitasara, azok lassitasara- egyre inkabb tetten erheto, vagyis
a „mi" es „ok" elkillonilles, akar egy telepillesen belill,
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napjainkban a terfoglalasban - kijelălesben jut kifejezesre es
tărdeli szet az epitett es taji kămyezetet. 1 A kăzăssegi terfoglalas
igen nagy multra tekint vissza Magyarkanizsan, hiszen a 18.
szazad elejen, az ujranepesedo telepiilesen mar allitottakjeleket.
A keresztek, keposzlopok a varosban es annak hataraban ekkor
meg fokent vallasi tartalmat hordoztak. Ajelenseg kes6bb, a 19.
szazadban, de killănăsen annak vegen, illetve a 20. szazadban
mind kifejezettebb etnikai tăltetet kapott. Ugy tiinik a folyamat a
21. szazadban is folytat6dik, sot az uj evezred elso esztendeiben
eros politikai szinezete lett. A korai idoszakban, fokent a 19.
szazad masodik feleben allami es ănkormanyzati akarat
tilkrăzodătt a văros tereinek, utcainak kij elăleseben,
elnevezeseben. A 20. szazad elejen mar kizar6lagossa valt a
mindenkori aliam politikai akaratanak ervenyesitese. Ez a
tendencia folytat6dott egeszen az ezredfordul6ig, mikor is az
ănkormanyzati tărveny lehetove tette a viszonylag szabad
foldrajzi nevadast vagy nevvaltoztatast. Îgy tărtenhetett meg,
hogy a hivatalos szerb telepillesnevbol Kanjiza-b6l a Szerbiaban
hivatalos magyar nyelvhasznalatban Magyarkanizsa lett, illetve
szamos utcanak es temek megvaltoztatta az ănkormanyzat es a
helyi hatalmat akkor gyakorl6 magyar part az elnevezeset.
Mindez mutatja, hogy a valtozasokhoz hatalmi, politikai-etnikai
tăltetii akarat volt szilkseges. 2
Elemzesilnk targya tehat tăbbfele m6don van jelen a
magyarok es szerbek lakta telepilles eleteben. A legregebbi
terkijelăleseknek vallasi-etnikai szinezetilk van. Az ortodoxok
es a katolikusok elsosorban vallasi indittatasb6l allitottak
emlekeket a kezdetektol a 19. szazad masodik feleig, am a
kesobbiek soran mar mind kifejezettebbe valt a szakralis
kisemlekekhez kapcsol6d6 etnikai tăltet.
A tărteneti-etnikai identitas is jelen volt/vana văros utcain,
terein. Fokent az ut6bbiak hangsulyos pontjaira allitottak/allitanak
251
https://biblioteca-digitala.ro

szobrokat, emlektablakat melyekrol a szemlelodo azonnal
megallapithatja, hogy melyik etnikai kozossegjekilte meg es vette
birtokaba a teret,j6llehet a feliratok altalaban ket-, de nem ritkan
tobb nyelviiek. A dicso mult es a tragikus, sorsfordit6 esemenyeket
megorokiteni vagy6 nemzeti kozossegek emlekmiivek,
emlektablak es siremlekek sorat allitattak văros szerte.
A termegjeloles egy ujabb szegmense a lokalis identitas
targyiasult megszerkesztese. Talan itt mos6dnak el leginkabb az
etnikai indittatasok. Szamos olyan utcanevvel, szoborral,
emlektablaval talalkozhatunk a kutatott varosi terben, amelyek
elsosorban a helyi osszetartozas tenyet erositik.
V egill vizsgalnunk kell a mindenkori hatalom identitas
torekveset, mert ilyenre is volt/van pelda a telepillesen. Ezek a
torekvesek mindig a legfrekventaltabb lokalis tereket celoztâk/
celozzak meg es minden esetben parancsuralmi eszkozokkel
kenyszeritettek/kenyszeritik ra akaratukat a kozossegre. Sot
olykor, ha az erdekiiknek megfelelt es koncepci6jukba illett, az
egyeni kezdemenyezest is eltiirtek. Îgy allithatott emleket
csaladjanak egy holokauszt tulelo. A hatalom ilyen magatartasa,
a kettos merce alkalmazasa eredmenyezte a lokalis identitas
erosodeset, a regi utcanevek es varosreszek koztudatban tartasat,
a parhuzamossag gyakorlatat. Ennek tobb peldaja lathat6,
olvashat6 a ket vilaghaboru kozotti varosi sajt6ban, fokent a
hirdetesekben. A hivatalos utcanevek mellett kiirtak az
imperiumvaltas elottit is. II yen m6don segitettek a regi foldrajzi
nevek tovabbeleset.
N apj ainkra a lokalis akaratot tiikrozo terkijekilest ket, egyre
erosodo folyamat is fokozatosan gyengiti: a gombam6d szaporod6
cegek, penzintezetek feliratai, reklamjai tomegilkkel semlegesitik
a ketnyelvii utcanev tablakat, a menekilltek valamint a deli szerb
teriiletekrol erkezo fiirdovendegek pedig va16saggal ratelepednek
az utcakra, parkokra, kerthelysegekre. Ily m6don nyelvileg fedik
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el a kozossegi tereket. Mindezek egyiittes hatâsakent a vârosba
lâtogat6 idegen legtobbszor nem erti, hogyan keriiltek a kozossegi
terekre a miliotol idegen terfoglalâsi objektumok.
A văros etnikai terszerkezetenek valtozasa
A kistâj kozpontjânak szâmit6, a Koros patak es a Tisza
hatârolta ârteri teraszon fekvo telepilles - l 920-t61 a SzerbHorvât-Szloven kirâlysâghoz, majd az idok folyamân a szetesett
Jugoszlâviât61 a Szerb Koztârsasâghoz keriilt-, az Ărpâd-kort61
a torok elleni felszabadit6 hâboruk Bâcskâra val6 kiterjedeseig
folyamatosan lakott volt. 3 l 686-t61 azonban az âtvonul6 seregek
es az idonket portyâz6 kisebb csapatok âlland6an veszelyeztettek
a telepillesen lak6k letet es vagyoni biztonsâgât.
Alig hagytâk el 6kanizsât4 es sok mas Tisza menti
helyseget addigi lak6ik, mâris ujabbak erkeztek a helyiikre: 1687
decembereben es I 688 januârjâban, az elneptelenedett
telepilleseket katonâskod6 szerbek illtek meg. 5
A lakossâgcsere gyors lezajlâsât a videken jâr6 terkepesz,
Johann Cristoph Miiller6 1706-os datâlâsu terkepe - Markt alt
Kanisa - ugyan nem jeloli, de a reszletes utcahâl6zatb61 azt a
kovetkeztetest vonhatjuk le, hogy a bekoltozok a szellemvârosban
gyorsan kijavithat6 lak6epilleteket, templomokat talâlhattak. 7 A
szerbek folyamatos bekoltozese a ket zentai csata kozott azt
eredmenyezte, hogy a 17-18. szâzad fordul6jâra a tâj teljesen
elveszitette magyar lakossâgi tobbseget. 8
A videk polgârositâsa az uralkod6 Măria Terezia âltal
osszehivott 1741. evi orszâggy(ilesen mondatott ki. 9 A megyei
joghat6sâg a teriilet bekebelezesere tobbszor is kiserletet tett, de
a Haditanâcs vonakodott teljesiteni a megye âltal kikenyszeritett
uralkod6i intezkedest, es 1743-ban Okanizsât es Martonost meg
tisztân hatâror telepillesnek tartottâk, melyek- a tanâcs szerintnem voltak megyei joghat6sâg ală vonhat6k.
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A polgărositast megelozoleg, a szerb hatărorok
valaszthattak, hogy helyben maradnak-e es viselik a kozterheket
vagy az uj dunai es szavai hatărorvidekre koltoznek. A marad6k
1745. november 1-jetol viseltek a kozterheket. 10
A magyar lakossag visszaszivargasa a 18. szazad elso
evtizedeiben megkezdodott, majd 1745-tol tomegesse valt, 11 de
szervezett telepitesre csak 1751 utan, a kivaltsagos kamarai
teriiletbe tartoz6 es szabadalomlevellel ellatott, mezovărosi
jogallast nyert 12 - egykori hatăror sa.ne 6kanizsa - telepillesre
tortent, amely elkezdte hasznalni a Magyar-Kanizsa nevet.
1755-ben a magyarok aranya haromszorosa volt a
szerbekenek, majd egy evtizeddel kes6bb mar 80%-ra emelkedett
a magyarsag lakossagi tulsulya. 1765-ben Magyar-Kanizsan 180
hataror hăzat irtak ossze. 13
Kozel szaz ev elmultaval a 19. szazad eleji, varmegyei
leiras telepilleseket bemutat6 reszeben a kovetkezok olvashat6k:
„6 vagy magyar Kanizsa, }61 epiilt vegyes magyar racz m. v. a
Tisza jobb partjan, Szegedtol de/re 3 " merfăldnyire. Szamlal
9137, u.m. 7724 magyar kath., 1297 6 hitu, 4 evang., 112 sid6
lak. Kath. Paroch. Templomu. Synag6ga, Varoshaza. A helysegtol
" 6ranyira van a Tisza revje, mel/yen Torontalba jarnak cit.
Hatarja mellyet a telecskai dombok hasitanak keresztiil szallasokra vanfelosztva. Făldjefekete, s szep buzat, kukoriczat,
sok kălest es dohanyt terem. Marhatartasa viragz6. A Tisza
menteben, es a Kărăs er kăriil sok posvanyai vannak. " 14
Az 1910-es nepszarnlalas adatai szerint Magyarkanizsanak
a tanyakon elokkel egyiltt 16655 lakosa volt. (A varoslak6k szama
val6jaban 11783 lelek hiszen a tanyăkon 4872-eltek.) Ebbol 28
nemet, 2 szlovăk, 1 horvăt, 329 szerb es 266 zsid6. Vallas szerint
16277 katolikus, 22 gorogkatolikus, 53 reformatus, 20 agostai,
378 gorogkeleti, 1 unitarius es 266 izraelita. 15
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Az 1981-es nepszămlălăs adatsoraiban meg kimutattăk
a nemzetisegeket, de a felekezeti hovatartozăst măr nem: 11687
lakosa volt a vărosnak, ebbol 10410 magyar, 38 montenegr6i,
75 horvăt, 2 maced6n, 2 muzulmăn, 3 szloven, 725 szerb, 11
albăn, 40 cigăny es 5 român. A vallăsi osszetetelre csak
kovetkeztetni tudunk: a magyarok zome katolikus, băr elenyeszo
szămban vannak baptistăk, szombatistăk es jehova tanui is. A
szlovenek, horvătok es a cigănyok katolikusok, a szerbek,
montenegr6iak es romănok gorogkeleti vallăsuak. Az albănok
es a muzulmănok, ut6bbiak boszniai es szandzsăki szerbek es a
torok h6doltsăg alatt văltottak vallăst, moszlimok.
Osszessegeben tehăt azt mondhatjuk, hogy az eltelt
hăromszăz ev alatt a văros etnikai es vallăsi terszerkezete
văltozott ugyan, de arănyait tekintve megorizte a 18. szăzad
vegere kialault kondici6kat.
A terkijeloles objektumainak szakralitasa, vallasi es
etnikus kotodese
A szakrălis ter retegeit vizsgălva lenyeges mukodesi
elemeket ăllapithatunk meg, melyek szintekre bontjăk az
egysegesnek tuna, egy-egy vallăshoz szorosan kotodo tereket.
A mukodes, mukodtetes j61 tagolja a vallăsi szokăscselekmenyek
tereit. Mindenek elott az individuum, a kozosseg es a felekezet
szintjen. 16 Az egyhăznak fontos tăjszervezo, tăjepito, illetve a
tăjba szentsegi teret aplikă16 szerepe a barokk korban szakrălis
kisemlekek sorănak letrejottet eredmenyezte. 17 A 18. szăzad elso
fele meg a didalmasan eloretoro katolicizmus terh6dităsăt61
ăthatott hetkoznapok szakralităsât mutatja a văros tersegeben. 18
Egyik legregebbi szakrâlis kisemleke Magyarkanizsănak a
korâbban măr emlitett, Johann Cristoph Muller terkepen
Kalwarien Berg- Kălvăria hegynek nevezett dombon âll6 hărom
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homokko kereszt. 19 A keresztek szârvegei lekerekitettek, a
kozepen âll6n meg ma is megvan az 6nt6ttvasb61 keszillt
korpusz. 20 A vârost61 messze, a tâjb61 kb. 10 meter magasan
kiemelkedo dombon az egykori Szabadkai ut meten fogadta a
lâtvâny a telepillesre erkezot.
A fokozatosan terjeszkedo, egyre tâvolabbra nyul6
hâzsorok a 20. szâzad elejere ertek ki a domblâbhoz. Az ut mâsik
felen mar korâbban, a 19. szâzad mâsodik fel eben, az 1859-ben
nyitott temeto 21 , majd a 20. szâzad elejen, a temeto mogott epillt
ujabb hâzsorok fogtâk keretbe a Kâlvâria dombot.
A văros katolikus magyarsâga a dombhoz vezeto ut ket
szelere es a dombot kerillo korut melle stâci6kat epittetett az elso
vilâghâboru elott. A stâci6k teglâbol kesziiltek, szoborfiilkes
keposzlopok, oromzatukon kis fakereszttel.2 2 A fiilkekben
elhelyezett festmenyeket valaha csukhat6 vastâblâk vedtek az
idojârâs viszontagsâgait61 es csak Husvetkor nyitottâk ki oket. A
stâci6k âllitâsi koltseget gazdagabb paraszt-polgâr csalâdok
vâllaltâk. Nevilket az epitmenyek lâbazatâban elhelyezett sziirke
muko tâblâkon orokitettek meg. Az elso stâci6 tâblâja torott,
felirata: ,, ... / dicsosegere emeltettek: I P6sa J6zsef Ies neje I
Oroszi Roza/ia." A mâsodik stâci6 tâblâja torott: ,,lsten
dicsosegere .. ./ S6ti Lukacs T .. ./ferje Feher M ... "A harmadik
stâci6 tâblâja torott, a szoveg nagy reszet lecsiszoltâk: ,, .. ./ .. ./ es
neje I Cseszk6 Terez. "A negyedik stâci6 tâblâja ep, a feliraton
csiszolâsnyomok: ,Jsten dicsosegere emeltettek: I ozv. Kiraly
Âgostonne, Feher Erzsebet Ies ozv. Bali Andrasne, T6th Terez. "
Az otodik stâci6 tâblâja hiânyzik. A hatodik stâci6 tâblâja ep,
rajta csiszolâsi nyomokkal: ,Jsten dicsosegere emeltettek: I Tukacs
Jozsef Ies neje I Dukai Veronika." A hetedik stâci6 tâblâja
hiânyzik. A nyolcadik stâci6 tâblâja ep: ,Jsten dicsosegere
emeltettek: I Torte li Lukacs Ies neje I Szabo Klara. "A kilencedik
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es a tizedik staci6 tablaja hianyzik. A tizenegyedik staci6 tablaja
toredezett, szovege azonban olvashat6: ,,lsten dicsosegere
emeltettek: I Feher R6zsa, Feher Verona es I Feher Judit. "A
tizenharmadik es tizennegyedik staci6 tablaja hianyzik. Akalvaria
szakralis terenek epitmenyeit a va.ros katolikus magyar lakossaga
emeltette es gondozta. Nyilvanval6an ez egeszen addig volt igy,
amig a liturgikus funkci6jat betolthette az epitmeny. A hat6sagok
a masodik vilaghaborut kovetoen, a koalici6s evek vegen
betiltottak a templomon kiviili szertartasokat, liturgikus
cselekmenyeket. A nagy teriileten all6 objektumegyiittest,
kenyszerusegbol ugyan, de fokozatosan elhanyagoltak. 23
A va.ros legregebbi datalt szakralis kisemleke az 1866ban emelt Nepomuki Szent Janos-szobor. A szent nagy
nepszerusegnek orvendett egesz Kozep-Eur6paban - 6vott a
rossz hirto!, betegsegektol, tuzvesztol, a szep halal elosegitoje is
volt es a haj6sok, vizimolnarok, tutajosok patr6nusakent is
szamon tartottak 24 - , nem csoda hat ha az „AZ 6 KANIZSAI I
ÂJTATOS HIVEKNEK I ADAKOZÂSÂBOL" is allitottak egy
szobrot a Koros patak tiszai torkolatahoz. 25 Sajatos a szent
szobranak sorsa, hiszen az 1960-as evekig, az eredeti patakmeder feltolteseig allt allitasanak eredeti helyen, majd a Szent
Orzoangyalok katolikus templomanak kertjebe helyeztek at az
idokozben megrongalt, fejetlen szobrot. Korabbi fot6kon j61
latszik, hogy a letorott bal kezet behajlitva ujjat a szâja ele tette,
mig mâsik kezeben keresztet tartott, rajta korpusszal. A katolikus
hivek osszefogasâval „restaurâltâk" a szobrot es a megkeriilt
szoborfejet a helyere illesztettek. A homokko szobor ekkor ujra
kiszinesedett.
Meg ket szobor âll a templornkertben, az 1882-ben âllitott
Pieta es az 1891-ben kesziilt Szentharomsâg-szobor. El6bbi feher
marvânyb61 kesziilt, az iilo Sziiz Mariat âbrâzolja oleben a halott
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Jezussal. Felirata: ,, Oh, ti mindnyajan I Kik atmentek ez uton I
Figyelmezzetek es lassatok I Ha vagyon e fajdalom I Mint az en
fajdalmam. I KESZITETTE IAZ ISTEN DICSOSEGERE I OZVSMIDL VENCZELNE I SZUL: SPORN MÂRIA VILHELMINA I
1882. " A szobrot âllitat6 „6zvegy Schmidt Venczelne, sziil. Sporn
Maria Vi/he/mina vallasos erzelmetol indittatva Jsten, es a B. Szent
Sziiz dicsoitesere egy diszes, buzgalmat emelo, es a f ajdalmas szent
sziiznek a keresztrol levett, es karjaiban tarto Szent Fiat jelkepezo
kararrai marvanyb6l mesterileg keszitett szobor emeltetett
templomunk udvaran, 1200 forintnyi koltsegen. "26 A szobor
fenntartasâra alapitvanyt hozott letre az ozvegy, a 120 forintot
vagyonara tablaztatta. Minderrol az erseki hat6sâgj6vâhagyâsât
kerve levelben tâjekoztatta Meszâros Ignâcz prepost plebanos
1882. szeptember 11-en az erseki hivatalt. 27
A szobor a ter keleti felen, a kereszthaj6 bejâratâhoz
vezeto uton âll. Habar az eredeti, mogotte vezeto utat ma măr
nem hasznâljâk es igy into feliratât sem olvassâk, megis sokkal
inkâbb uralja a teret, mint a mellette âll6, monumentâlis
Szethâromsâg-szobor.
A homokkobol kesziilt es igen rossz âllapotban levo
alkotâs a Bata csalâd anyagi âldozatvâllalâsânak koszonhetoen
keriit felâllitâsra: ,,A TELJES I MEGOSZTHATATLAN I SZENT
HÂROMSÂG EGY ISTEN I DICSOSEGERE I EMELTETTEK
I BATA JÂNOS PÂL I BATA JÂNOS ANTAL I BATA JÂNOS
JÂNOS I ES BATA EVA I MDCCCXCI "
A 20. szâzad elejen folytat6dott a terek szakrâlis
kijelolese es meg ket alkotâs keriilt a văros egy-egy forgalmas
pontjâra. A Jezus szive-szobor egy igen lendiiletes, impressziv
megfogalmazâsu, szecesszi6s talapzaton âll6 alkotâs, melyet a
Gazdakor szekhâzânâl, az egykori Szent Istvan es Szechenyi
utcâk haromszog alaku kis teret formalo talâlkozasânâl âllitottak
fel. A kolozsvâri Szeszâk Ferenc - Str6bl Alajos tanitvânya
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volt - keszitette alkotasert 16000 koronat fizetett egy m6dos
paraszt-polgar csalad. Dedikaci6ja azt is elarulja, hogy a
felujitast is tehetos hivek vallaltak: .,JEZUS I SZENTSEGES
SZIVENEK I AJÂNLJA I BATA SÂNDOR I ES NEJE I
REMETE VIKTOR/A I 1908" Talapzatan: .,ISTEN
DICSOSEGERE JAV.ITTATTA 1975 EVBEN I DUKAI
SÂNDOR IES NEJE I NAGY HERMINA" A szobor
fenntartasara az emelteto hazaspar a Kegyes Alapok penztaraba
haromszaz koronat tett le 1908. december 27-en, hogy annak
kamataib61 a kesobbiekben a fenntartasi koltsegeket
fedezzek. 28
Kevesbe lendi.iletes, inkabb a szigoru egyhazi
megfogalmazasu abrazolasm6dot koveto Maria szive-szo~or az
egykori Deak Ferenc es Ărpad utcak talalkozasanal leva kis teren
all, kozel a belvarosi Szent Orzoangyalok templomahoz. A szobor
allitas koltsegeit megint egy tehetos paraszt-polgar csalad vallalta:
„A I BOLDOGSÂGOS SZUZ MÂRIA I SZEPLOTELEN
SZIVENEK I AJÂNLJA I DUKAI ANDRÂS IES NEJE I DUKAI
AMÂLIA I 1929. I 6 VÂRI J. I SENTA " A dedikaci6 szovegebol
az evszam es a szomszedos văros, Zenta nevenek irasm6dja utal
csupan arra, hogy a 20. szazad masodik evtizedeben
imperiwnvaltas tortent.
A szobrok mellett szamos keresztet is allitottak a
varoslak6k, elsosorban a telepi.ilesre vezeto utak menten, majd a
20. szazad elso feleben mar a văros fontosabb utcainak
keresztezodeseben, illetve a foterekre is jutott a kisemlekekbol29 •
A văros delnyugati bejaratanal, a Zentai ut es a vasut
kozott a szant6k peremen all a „Kik koroszt" 30 , melyet
napjainkban is rendszeresen kekre festenek. Dedikaci6ja:
„KERESZTRE I FESZÎTETT I JEZUS I KONYORULJ I
RAJTUNK. " A kereszt labazatahoz miianyag flakont erositettek,
amiben alland6an van virag. A szepen gondozott kisemlek egy
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korâbban âllitott fakereszt helyere keriilt. A S6ti csalâd felmenoi
âltal âllitatott es kidolt fakereszt helyebe: .. S6ti J6zs. Janos, S6ti
J6zs. Vincze es S6ti J6zs. Lukacs testverek egy uj, eros es csinos
kokeresztet allitottak 200 forintert. "31 Az âllitâs eveben, 1902ben harmincket forintos uj keresztalapot is letrehoztak, melyet
egy evvel kesobb tovâbbi hatvannegy koronâval bovitettek. 32
Zenta felol a văros kozpontja fele haladva a
Jârvânyk6rhâz mellett âll a Borsos csalâd âltal emeltetett kereszt:
„ ISTEN DICSOSEGERE I EMELTETTEK I BORSOS ANDRÂS
IES NEJE I SZABADOS ERZSEBET I 1903. " Meg az âllitâs
eveben a Kegyes Alapok penztârâba szâz koronât helyeztek
letetbe Borsos Andrâs Ferenc es neje .. ... a vasarter es a zentai
orszagut ăsszeszăgellesen fălallitott kokereszt fănntartasara
33
... "
A keresztet kovâcsoltvas keritessel vettek korbe,
lâbazatâhoz es keritesere rendszeresen helyeznek virâgot.
A Csâk6-kereszt az egykori Ujvârosi foutca es Hunyadi
utca terre szelesedo sarkân âll. Az egyetlen kereszt a vârosban
mel yen az âllittat6 ragadvânyneve olvashat6: ,, ISTEN
DICSOSEGERE I EMELTETTEK I SZABO JÂNOS I CSÂKO I
ES NEJE I POSA ROZÂLIA I 1903. I LOWY MI SZABADKA."
A Kegyes Alapok penztârâba, a kereszt fonntartâsâra szâz koronât
tettek az âllittat6k, melynek kamataib6l a kereszt fenntartâsât kellett
biztositani. 34 Mives kovâcsoltvas keritese moge flakonokban
virâgot helyeznek a hivek es a kereszt gondoz6i.
A Szent Pal katolikus templom kertjeben âll a Szecsi
csalâd âltal âllittatott kereszt: ,,DICSERTESSEK I A JEZUS
KRISZTUS I OVARY SENTA I ISTEN I DICSOSEGERE I
EMELTETTE I SZECSI GYULA I NEJE I BATA ÂGOTA IES
LEÂNYUK I VIKTOR/A I 1940 " 35
A volt Zrinyi utca sarkân a vegyesbolt es Nagy Mâtyâs
egykori vendegloje36 kozeleben âll a Losoncz-kereszt: ,,ISTEN
DICSOSEGERE I EMELTETTEK I LOSONCZ ANDRÂS IES
262
https://biblioteca-digitala.ro

NEJE I DOBO JULIANNA I 1912 JUN/US 28. I AURER
SÂNDOR I ÂRVIZ U 35." Hâtoldalân: ,, TÂVOL LEGYEN
MÂSBAN I DICSEKEDNEM, MINT I A MI URUNK JEZUS I
KRISZTUS KERESZTJEBEN I GAL. 6. 14. "Az alapit6k ketszâz
koronât fizettek be a Kegyes Alapok penztârâba, mely osszeg
kamataib61 a kereszt fenntartâsi koltsegeit kellett fedezni. 37 Az
1990-es evek kozepen javitottâk lâbazatât es kovâcsoltvas keriteset.
A vârosb61 kivezeto, egykori Szegedi ut Falu vârosreszen
âtvezeto szakasza mellett, a regi szat6csbolt kozeleben âll a Koncz
csalâd âltal âllittatott kereszt: ,, KONCZ JÂNOS I CSALÂDJAI. I
1934. "Napjainkban kevesbe szembetiino, mert a fole hajl6 fâk
lombjai takarjâk a szepen rendben tartott kisemleket.
A Horgosi ut mellett, annak vârosba vezeto szakaszânâl
âll a rnisszi6s kereszt: ,,SZENTEV 1975" Ez az egyetlen fakereszt
a văros teriileten.
A katolikus nagytemplom kertjeben ket kereszt âll, az
egyiket a S6ti csalâd âllitatta es eredeti helyen a Szenthâromsâgszobor es templom f6bejârata kozott talâlhat6. Dedikâci6ja igen
lenyegre toro: ,, SOTI ANDRÂS I CSALÂDJA. "
A Czema-kereszt eredetileg a Fo ter sarkân, az egykori
piacteren âllt. A kommunista hatalom azonban a szerbek
keresztjevel egyiitt, mely a vâroshâza elott âllt, âthelyeztette.
Napjainkban a nagytemplom szentelyehez simul6 hittanterem
elott âll. Felirata: ,,ISTEN DICSOSEGERE I EMELTETTE I
CZERNA I SZILVESZTERNE I SZUL. I TENYI ERZSEBETI
1903. LOWY M. SZABADKÂN" Az âllittat6 a Kegyes alapokba
szâz koronât fizetett be, hogy a kamatjovedelmek a ,, ... kis
piaczon fălallitott feher marvany kereszt fentartasasra
fordittassanak. "38
A katolikus temetokben - negy temetoje vana vârosnak:
ket katolikus, egy szerb es egy zsid6 - tobb kozepkereszt is van.
A nagytemetoben a fout mellett ket 19. szâzadi, rendszeresen
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festett kereszt âll: ,,EMELTETTE I LOSONC SÂNDOR I
UJITATTA FIA I GYORGY" es „EMELTETTEK I ISTEN
KEGYELMEBOL I BICSKEJI IMRE ES I LÂSZLO ROZÂLIA I
KOLTSEGEN"
A kistemet6ben egy kozepkereszt âll a sirkertben, mellette
haranglâb. R6zsaszin mârvânyb61 kesziilt kereszt feliratânak
szovege: ,,ISTEN DICSOSEGERE ÂLLÎTATTA I LOSONCZ
FERENCZ IES NEJE I DUKAY ÂGNES I 1887. "Husz evvel a
kereszt felâllitâsa utân idosb Losoncz Ferenc a Kegyes Alapok
penztârâba nyolcvan koronât fizetett be, hogy annak kamataib61
a ,, ... toparti temetoben ugyancsak o alta/ foi allitott văros
marvany keresztfăntartasara a/apui szolgaljanak. "39
A vârosban mindossze ket szaknilis kisemleket âllittattak
szerb lakosok, illetve a szerb g6r6gkeleti egyhâzkozseg. A Fo
teri kereszt ma a Szent Mihâly Arkangyal gorogkeleti szerb
templom kertjeben âll. Eleg keson, a 19. szâzad mâsodik feleben
âllitottâk. Akereszt lâbazatân a templom vedszentje lâthat6. Cirill
betiis felirata informâci6ban gazdag:
„Y CJIABY EOI'A! I llPEffACTHOM llACllJATY
XPHCTOBOM I 3HAMElbEOBO llOJ(Jf)KE I
BEPOJbYEJfBA llPABOCJIABHA CPECKA I OEillTJfHA Y
CTAPOJ KAHJJf)l{Jf I I'OJ(JfHE 1871." Talapzatan: ,,
OEHOBJbEH 1930 I'. I JfHJ(YCTPJfJA MPAMOPA. fli(. I
CYEOTHl.fA. I OBAJ KPCT OEHOBHJIA I JlEllOCABA
IllJIE3JfHI'EP I 2005. I'OJ{JfHE"

(/sten dicsosegere! I Dicsoseges oltalmazo Krisztusunknak Iaz
emlekmiivet allittatja I a hitszereto Pravoszlav Szerb I
Egyhazkăzseg Okanizsan I 187 I. evben. A talapzat szovege:
Felujitva 1930. e. I Marvanyipar R. T I Szabadka I Ezt a keresztet
ujitatta I Leposava Slezinger I 2005. evben.)
A szerb temet6ben âll6 kozepkereszt felirata:
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„Y CJIABY EOI'A H l/ACT I'OCllOJIA H CllACA HAillEI' I
HCYCA XPHCTA I H HJEPAHHKA lhEI'OBA I AllOCTOJIA
H EBAHI'EJIHCTE... I CB. JIYKE I KYl./EBHOI'
3AI1JTHTHHKA llOPOl(Hl..{A I EOI'OCJIABJbEHHX
llOJIH)l(Y OBO CBETO I 1iACHO JHAMElhE BACE
EOI'OCABJbEB ... /OBOI'A CBETA/ ... AMHH/ 1899I'OI(."
(lsten es megmento Urunk Jezus dicsosegere Iaz Ur kivalasztott
I apostolanak I Szt. Lukacs I evangelistanak a csalad
oltalmazojanak I lsten dicsosegere allitottak ezt a szent I emleket
Vasa Bogosavljev I a vilag „ .I amen I 1899 ev.)
A Letopis vagyis a szerb templom es egyhăzkozseg
tortenetet megorokito evkonyvben az alăbbiak olvashat6k:
,,Baca Eowca6Jbe6 noouzao je Kpcm 11a Mecmy 36GH0M
. » 3a ceomy ou... 800 Kny11a. " 40
« C6U1-bCKe nuJatţe
(Vasa Bogosavljev keresztet allitatott a disznopiacnak nevezett
he/yen 800 korona ăsszegert.)
A fentiekbol lăthat6, hogy mennyire fontos egy kozosseg
eleteben az egyhăz tajepito, tăjszervezo szerepe. A templomokat
- a szerbek 1773-75-ben, a magyarok 1768-ban es 1912-ben
epitettek41 - a văros kozpontjăban, a foter kozeleben vagy a
telepiiles nagy forgalmu pontjain, hogy hangsulyozzăk
jelenletiiket az epitett komyezetben. Ezt a gyakorlatot kovette a
tehetos paraszt-polgăr reteg, amikor szakrălis kisemlekek sorăt
ăllittatta a telepiilesen.
Az elso szakrălis epitmenyt a katolikusok tavol a vârost61,
egy dombon emeltek. A tâjba epitett kălvâria a văros egyetlen 18.
szazadi emleke. Magyarorszăg mas tăjain ebben az idoszakban
mar szamtalan vallasi kisemleket allitottak. Băcska azonban ekkor
elte legujabb kori benepesedesenek alkalmasint elegge zavaros
korszakăt, igy nem csoda, ha Magyar-Kanizsa megtelepedo lak6i
nem a szakrălis kisemlekek ăllitasăval voltak elfoglalva. 42
Amint azonban a benepesedes nyugv6pontra jutott,
azonnal a figyelem kozeppontjăba keriilt a vallăsos elet tăji
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komyezetbe val6 beillesztese. A 19. szâzadban nyolc szakralis
kisemlek epillt, ebbol hatot katolikusok, kettot ortodoxok emeltek.
Ha megvizsgaljuk ezeket az objektumokat, lathatjuk, hogy
negyet a templomok kore szervezodo szakralis terbe, a masik
negyet, pedig a liturgikus gyakorlatb61 kovetkezo egyeb szakralis
terbe allitottak. A va.ros foteren, a varoshâza es a szerb templom
kozeleben allitottak fel a szerbek egyik keresztjiiket. Mig a masikat
a va.ros egyik forgalmas pontjan - kozel a szerb temetohoz -, a
diszn6piacon. A katolikus magyarok szinten a kozpontban a.116
nagytemplomuk kertjeben ket szobrot, a ket katolikus temetoben
ha.rom keresztet es a K6r6s patak torkolatanal egy szobrot allitottak.
A 20. szazadban meg kilenc szakralis kisemlek keriilt a
va.ros utcaira, tereire a katolikusok anyagi aldoztavallalasanak
k6sz6nhetoen, ebbol ketto szobor. Ket kapolna/ravataloz6 is epiilt
a katolikus nagytemetoben, mindketto a 20. szazad elejen. A
szobrok a va.ros fontos es forgalmas csom6pontjaira keriiltek.
Az egyik keresztet a Foterre allitottak, a Haynald Leanynevelo
Intezet impoza.ns tombje ele, hogy ellensulyozzak a korabban a
terben egyediil a.116 ortodox szakralis emleket. Ezzel a ter
ketp6lusuva valt.
A va.ros katolikus kozossege tizennyolc kisemlek
allitasaval jelolte ki az altala hasznalt szakralis tereket a
telepiilesen es hataraban. Az ortodoxok ket keresztje is
hangsulyos terszerkezeti csom6pontokat jelolt ki: a foter mellett
a diszn6piac a va.ros egyik nagy forgalmu, Zenta fele vezeto utja
volt. Kesobb ennek a keresztnek a terkijelolo funkci6ja
megvaltozott, hiszen a szerbek temetojebe atkeriilve, az etnikum
altal kizar6lagosan hasznalt szakralis es kegyeleti terbe keriilt.
Ha megvizsgaljuk a dedikaci6kat, lathatjuk, hogy a husz
kisemlekbol mindossze ketton nem olvashat6 az allittat6 neve.
A ket ortodox kereszt egyiken Vasa Bogosavljev, a
masikon a Szerb Egyhazkozseg szerepel allittat6kent.
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Noha magunk is egyetertiink azzal a megallapitassal, hogy
a szakralis kisemlekek allitasanak gyakorlata vallasi indittatasu es
elsosorban a felekezeti, tehat: katolikus, gorog katolikus es ortodox
liturgikus terkijelolest szolgalta/szolgalja, megis fel kell vetniink a
dolog nemzetisegekhez kapcso16d6 vonatkozasat is.
A văros, mint kozosseg kulturajat vizsgalva szembeotlo
annak torteneti es terbeli tagol6dasa. A vallasok felol kozelitve
sem keriilhetjiik meg a kerdes etnikai toltetenek problemajat.
Gyakorlatilag azonos, kereszteny kulturkorhoz tartoz6 etnikumok
alkotjak a lakossagot, megis mar ennek vizsgalatakor szembesiiliink
a tennyel, hogy az etnikai, szerb-magyar kettosseg mellett az
ortodox-katolikus vallasi kettosseggel is szamolnunk kell. 43
Egy olyan kozossegben, mint amilyet Magyarkanizsa
lakossaga alkot, 6hatatlanul is felmeriil a kerdes, hogyan alakultak
ki a megjelolendo terek, mii yen fontossaggal birtak a kommunitas
eleteben. Nas, a torzsokosnek szamit6 szerbek, akik a
hatarorvideki korszakt61 laknak a telepiilesen, es sokaig
iranyitottak annak iigyeit, a maguk szamara ott a116 templomukkal
jeloltek meg a foteret. A 18. szazad vegevel tulsulyba keriilo
magyarsag csak a millennium utani evekben erezte annak
sziikseget, hogy szakralis kiilsosegekben is megmutassa szambeli
folenyet, j611ehet a vallasos lelkiiletii emberek szamara mindig is
letezett a szent es a profan eletter gyakorlati kettossege. 44
Esetiinkben tehat nem a vallasok integralo, hanem sokkal inkabb
differencia16 szerepevel van dolgunk.
A varosban elo szerbseg etnikai identitasanak mindig
fontos eleme volt a vallasi identitas. 45 Egyhazuk raadasul „Isten
igaz dicsoiteset" - ortho doxa - a hivek anyanyelven tette, ami
erositette oket hitiikben es kiildetestudatukban egyarant: hataror
katonakent az orszag foldjet es a hitet harcosan vedelmeztek a
foly6 tul oldalan levo hitetlenekkel szemben. 46 Kes6bb hasonl6
kepen cselekedtek a tobbsegbe keriilt magyarsaggal is. Ennek
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okân korân kialakultak a szakralizâlt etnikai hatârok, melyek a
szerbseg reszerol a foteri templomuk es a temetojiik koriili terekre
korlâtoz6dtak. A szakrâlis ter telepiilesen beliili elhelyezkedese
es annak alkalmankent a kozosseg âltal koncentrâlt hasznâlata
tokeletesen kielegitette az etnikus elvârâsokat. Az ortodox
Karâcsonykor torteno tolgyfaâg egetes, az ujevi oromloves
valamint a Husveti es a templombucsui kormenet alkalmâval a
kozosseg tagjai, a văros kozponti teret hasznâlva mutattâk meg
6nmagukat47 , vettek birtokukba az âltaluk fontosnak tartott
kozossegi helyszineket. 48
A katolikus vallâs integralo ereje fo'ket abban mutatkozott
meg, hogy a magyarsâg mellett elo kis szâmu nemet, szlovâk es
horvât telepes beilleszkedeset es hasonulâsât segitette. Ennek
okân a magyar tomb gyorsan fel tudta szivni a nem magyar
etnikumokat. A vallâshoz, szertartâshoz val6 ragaszkodâs ebben
az esetben az etnikai identitâs feladâsâhoz vezetett. A beolvadâs
gyorsan, szinte egy generâci6 alatt lezajlott. 49 A szerbseget ez a
fajta sziv6hatâs nem erintette meg. 50
Az ortodox szerbekkel ellentetben a katolikusok
terhasznâlata mâshogyan alakult, kevesbe koncentrâltan
hasznâltâk a vâroskozpont tereit. Korân a tâjba epitettek szakrâlis
kisemlekeiket, melyekhez a telepillesen kivillre vonultak
kormenettel, tartottak keresztuti âjtatossâgot. Kozponti
ilnnepeiken is, mint amilyen a Husvet, Umapja az egesz văros
reszeve vâlt szakrâlis cselekmenyeiknek. Husvetkor a vâroson
âtvonulva mentek ki a Kâlvâria dombhoz, mig Umapjân a
telepilles kiilonbozo pontjain âllitottak sâtrakat. Ebbol a
gyakorlatb61 nott ki az igeny, hogy minel tobb pontonjeloljenek
ki szakrâlis tereket a hivek. Îgy fokozatosan gyarapodott a
keresztek szâma. Mivel a templomba jâr6 katolikus lakossâg
korâbban is zomeben magyar volt, napjainkban pedig
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kizâr6lagosan az, ezert a terkijelolesnek ez a m6dja korân etnikus
toltetet kapott. 51
Erdekes jelenseg, hogy 1990 utân fokozatosan - az :mami
tiltasok megsziintevel-, mind a ket vallas gyakorl6i, ujra kezdtek
birtokba venni a korabban hasznalt szakralis tereket. Elsosorban a
templomok kozvetlen komyezetet, minek kovetkezteben az
ortodoxok korabbi szakralis terhasznalati gyakorlata alig nehâny
even belii! helyreallt. A r6mai katolikus magyarsag azonban tizenhat
evvel a kommunizmusban bevezetett allami tiltasok megsziinte
utân sem hasznalja a telepillesen es annak hatâraban korabban
kialakitott szakralis tereit. A 20. szazad elso felenek gyakorlata
nem eledt ujja, sot arra sincsen pelda, hogy ujabb terkialakitasra
tettek volna kiserletet. 52
A kozosseg vallasgyakorlatânak vizsgalatab6l lathat6, hogy
a katolicizmus integralo ereje mellett, ugyanazon idointervallumon
belii! a differencial6das iranyaba hatott a kommunitason belul. 53
Az ortodoxia viszont kezdettol fogva egy nemzeti k6z6sseghez
tapadt, ezaltal segitette a szerbseg homogenitasanak megorzeset
es meg a văros hataraban kialakult tanyasor roman nyelvii es
ortodox vallasu nepesseget sem tudta integralni. 54
A Delvideket jarva hasonl6 gyakorlattal talalkozhatunk
a volt Torontal es Temes megyek teriileten levo vegyes etnikai
osszetetelii telepilleseken. A nemet, magyar, szerb es horvat lakosu
vârosok, falvak szakralis terhasznalati gyakorlata hasonl6 kepet
mutat, mint amilyen a magyarkanizsai peldab6l kitiinik, azzal a
szembeotlo kiilonbseggel, hogy fokent a tobbseget kepezo
etnikum,jelesill az ortodoxiahoz kotodo szakralis termegjelolessel
talalkozhatunk elsosorban a telepiileseken es azok hataraban.

A torteneti-etnikai terfoglalâs peldâi
A terfoglalas egyik szegmense a torteneti-etnikai toltetii
terszerkezetek kialakitasâra val6 torekves. A hivatalos utca- es
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terkijelolesek minden esetben tiikorkepei az adott kor tarsadalmipolitikai viszonyainak. A nevadâs gyakorlata a refonnkor utân
vâltozott meg es kezdte tiikrozni a tortenelmi mult jeles esemenyeit,
vagy eppen a nemzet nagyjainak âllitott emleket. A nevadâs csak
ritkân tiikrozott helyi kotodeseket, hiszen az esemenyek es
szemelyek kozvetlenill csak elvetve kotodtek Magyarkanizsâhoz. 55
1920-ig a magyar tortenelem kimagasl6 szemelyisegeinek, a
nemzet muveszeinek âllitottak szobrokat, illetve r6luk neveztek el
utcâkat, tereket. Az 1872-ben Hirke Antal mernok âltal felvett 6Kanizsa mezovâros terkepen a telepilles otvenhet utcâjâb61
harminchetnek volt killon elnevezese, mig huszat kozkent
szâmoztak (pi. I. T6parti koz, IX. Korosi koz 56 ). A harminchet
utcâb61 tizennyolc tortenelmi szemelyrol, negy ir6r61-koltorol lett
elnevezve. Tizenot utca viszont a lokâlis nevadâs alapjân kapott
hivatalos nevet. Ezekkozott ilyeneket talâlunk mint: Fo ter, Szerb
utca ( ebben az egy utcâban koncentrâl6dott a văros szerb
lakossâga), Uri utca (a tehetos vârosi paraszt-polgârok, ilgyvedek,
orvosok, kereskedok laktâk), Ujvârosi f6 utca (a văros uj
telepillesresze a T 6part es a Godrok kozott), 6temeto utca (a văros
regi katolikus temetoje oldalân talâlhat6 utca), K6rhâz utca (a văros
k6rhâza volt az utca sarkân), Halâsz utca (az egykori halâszfalu
helyen âll6 utca a Tisza parton).
A 20. szâzad elejere a văros folyamatosan fejlodott, a
Koros patakon tul, a korâbbi szolok helyen felepillt a Falu
vârosresz, nyugaton a hosszu Mâtyâs kirâly utca a vasuti toltesig
kiepillt. Az uj utcâkat es a T6part valamint a Koros kozeit is
elneveztek. A telepilles utcahâl6zatajelentosen meg novekedett:
a kozoket nem szâmitva, huszonnegy uj utcât kellett elnevezni.
Az utcahâl6zat majdnem megduplâz6dott, a szâzegy utcâb61
negyvenhârom kapott tortenelmi alakr61 vagy esemenyrol nevet
(pl.: Almos, Ărpâd, Attila, Bercsenyi, Damjanich, Deâk,
Hunyadi, Kossuth, Mâtyâs kirâly, Râk6czi, Szent Istvan,
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Verboczi, Zrinyi), ir6kr61, koltokrol, festomuveszekrol tiz utca
kapta a nevet (pl.: Arany, Berzsenyi, Csokonai, Dugonics, J6kai,
Kisfaludi, Munkâcsi, Petofi, Toldi, V 6r6smarty 57 ). A vâros
utcâinak nagy resze, negyvennegy elnevezese lokâlis (pl.:
Borostyân - Korosi kozben az utcai keritesekre felfutott
borostyânr61 neveztek el a rovid kis utcât; Fiiresz - a Falu
vârosreszben levo kis utca a Tisza partra vitt le, ahol egy gozfiiresz
telep miikodott). A vallâshoz kotodik negy utca elnevezese
(Apostol, Egyhâz ter, Feltâmadâs, Szent Jânos).
1920-ban az uj szerb hatalom azonnal hozzâlâtott a vâros
utcaneveinek megvâltoztatâsâhoz. A legtobb uj nev a szerb
tortenelem jeles alakjainak âllitott emleket, 6tvenhârom utcât
neveztek el r6luk (pl.: Ărpâd - Cara Lazara, Attila - Vojvode
Putnika, Damjanich - Obiliceva, Hunyadi Jânos - Kraljevica
Dorda, Kinizsi - Knez Mihajlova, Mâtyâs kirâly- Cara Dusana,
Szent lstvân - Kralja Petra58 oslobodioca, Szent Lâszl6 - Sveto
Savska). Az uj orszâg tâjair61, vârosair61 huszonnegy utca kapta a
nevet (pl.: Delibâb- Sumadijska, Halâsz - Zagrebacka, KardSmedervska, Kohâri - Ljubljanska, Lovag- Hercegovacka, Nyâr
- Cmogorska, Peterdi - Macvanska, Tomori - Toplicna, Tiizes Kumanovska). A Magyar korona utca nevet Korona - Krunskara vâltozttâk es a Szerb utcâb61 Ninciceva lett. A sorsfordit6 ido'k
nagyhatalmi politikusaira mindossze egy utcanev emlekeztetett: a
Bâthori utcâb61 Vilzonova lett. Tizenket utca nevet nem vâltoztattâk
meg, de hivatalosan szerbre forditottâk a neveket (Apostol Apostolska, Arany Jânos-Jovana Aranja, Borostyân- Brsljanska,
Feltâmadâs - Vaznesenska, Hajnal-Zorina, J6zsef- Jovanova,
K6rhâz- Bolnicka, 6temeto - Staro groblj anska, Szabadsâg tertrg Oslobodenja, Vasut ter- Zeljeznicki trg, Vasut utca - Zeljeznicka,
Vâsârter- Vasarinski trg).
Oj abb fordulat az utcai nevadâs gyakorlatâban 1941-ben
kovetkezett be, miutân a vâros ismet magyar fennhat6sâg alâ
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keri.ilt. A terkepet vizsgalva59 megallapithat6, hogy a legtobb utca
visszakapta regi, 1920 elotti nevet. Az egykori Uri utcab61
azonban Horthy Mikl6s utca lett, a Rak6czi terbol Hosok tere, a
Szerb utcab61 Grof Csâky. Az eltelt husz ev alatt letesiilt uj
utcaknak az Apponyi, Aulich, B6lyai, Botond, Bulcsu, Erdely,
Felvidek, Hadirokkant, Honved, Isaszeg, Kiss Ema, Mohacsi,
Nagy Sandor J6zsef, Turul neveket adtâk.
1944-45-ben mar a tart6san hatalomra keri.ilo kommunistâk
nem adtâk vissza automatikusan az 1920-ban kapott utcaneveket.
A kiralysag intezmenyehez es az egyhâzhoz kotodo, fokent az
elso vilaghaboru alatti es utani politikat iranyit6 tortenelmi
szemelyek neveit melloztek. Hatvanegy utcanak visszaâllitottâk a
nevet (pl.: Aleksa Santic, Branko Radicevic, Dalmatinska,
Dobrovoljacka, Milos Obilic, Karaâorâe, Sava Tekeli, Svetozar
Miletic, Valdika Njegusa, Zeke Buljubasa, Vojvode Misica), uj
nevet kapott negyvenot utca, ezeknek egy resze a magyar imperium
alatt letesiilt vagy kapott uj nevet (pl.: a korabbi Kinizsi utcab61
Knez Mihajlova, majd Ady Endre lett; a Maria utcab61 Princeze
Jelene, majd Avala lett; a Kisfaludy utca Nemanjina lett, majd az
uj hatalom Matija Gubec es Albanska utcâra valtoztatta a nevet; a
Szerb utca Ninciceva, majd Rakosi Matyâs, kes6bb Testverisegegyseg; a Szent Istvan utcab61 Felszabadit6 Peter kiraly utca lett,
majd Sztâlin nevet viselte, de 1948-ban Jugoszlav Nephadsereg
utcara valtoztattak). Az ujonnan nyitott utcak tobbseget
kommunista mârtirokr61 vagy partizan parancsnokokr61 neveztek
el (Petar Drapsin, Sava Kovacevic, Papp Pal, Duro Dakovic, Ivo
Lola Ribar, Ivan Gosnjak, Kis Ferenc kapitany), de a magyar
tortenelem es miiveszet, a hatalom szâmâra vallalhat6, baloldali
vagy annak mondhat6 alakjair61 es a vajdasagi magyar irodalom
jeleseirol is neveztek el utcakat (D6zsa Gyorgy, Kossuth Lajos,
Damjanich Janos, Tancsics Mihaly, Ady Endre, J6zsef Attila es a
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vajdasăgiak:

Majtenyi Mihăly, Latăk Istvan, Feher Ferenc, Găi
Laszlo, Zilahi Lajos60 ).
Vannak olyan utcanevek, melyek az imperium es
rendszervăltozăsok dacăra sem văltoztak, bar termeszetesen
leforditottăk 61<:et szerb nyelvre: Arany Janos, Borostyăn, Hajnal,
K6rhăz, Otemeto, Retpart sor.
Ahogyan korăbban, ugy a rendszervăltozăs utăni
evekben sem vettek mindig figyelembe az utcanev văltoztatăskor
vagy az uj nevadăskor a korăbban hasznălatos elnevezest, illetve
a kozszăjon forg6 neveket. U gy tunik a hatalom birtokosai fo'kent
a hozzăjuk kozel ăll6 ideol6giăkhoz igazitottăk a nevadăs
gyakorlatăt.

Ezt lătszanak igazolni a legujabb utcanev văltoztatăsok,
mikor is harminchărom utcănak adtak regi-uj vagy teljesen uj
nevet. Leggyakrabban a volt kommunistăkr61 elnevezetteket
văltoztattăk meg, tizenhărom ilyen volt (pi.: a Papp Păi utcăt
Mărton Mătyăs 61 utcăra; a Marko Oreskovic utcăt Kistemplom
utcăra; az Ivan Kosancic utcăt Diăk utcăra văltoztattăk, mivel a
văros kozepiskolăja ebben az utcăban van; a Zarko Zrenjanin
utcăb61 Iparos utca lett, korăbban Szerb utca volt; a Boris Kidric
utcăb61 Szent Janos utca lett, ebben van nemi kovetkezetesseg,
hiszen korăbban itt folyt a Koros patak, melynek torkolatănăl
ăllt a szent szobra; az Edvard Kardelj ter ujb61 Fo ter lett,
visszakapta regi nevet; a Tito marsall utcăb61 viszont Fo utca lett
es nem Uri utca, mint korăbban volt; a Kiss Ferenc kapităny
utca Ozoray Arpăd, polgări neven Tobijas Nincic nevet kapta; a
Sava Kovacevic utcăb61 Milos Dimitrijevic utca lett; az Ivo Lola
Ribar utcăb61 Szent Szăva; az Ivan Gosnjak utcăb61 viszont Nyăr
utca lett).
Elenyeszo azoknak az utcăknak a szăma, melyek a regi
neviiket kaptăk vissza. Ezek koze tartozik a Hunyadi utca,
amelyik Kraljevic Dorâe volt a ket vilăghăboru kozott, majd
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Lenin nevet kapta a kommunista idokben. Igaz, a nemzeti elt
tompitand6, szerbiil Sibinjanin Jank a nev, hiszen a delszlav
folkl6r egyik ismert alakja a torokvero Hunyadi Janos. Ket t6parti
koz, a Bregalnica es a Kajmakcalan is visszakapta regi nevet.
Elobbi Remeny, ut6bbi Liliom utca ismet. Hasonl6 kepen a
Smederevo utca is ujb61 Kard utca. Az Apostol utcab61 1945
utăn Toplice utca lett, majd az utols6 valtoztataskor visszakapta
regi nevet.
A Szena, majd Szabadsag ter - ami ritka kivetelkent
egeszen az utols6 nevvaltoztatasig orizte regi nevet - uj nevet
kapott, napjainkban Piac ter. A Fo terrol ide koltozott a heti piac
es val6jaban ezt vettek figyelembe a nevvaltoztatăskor. AZrinyi
utcab61 Vojvoda Misie lett es maradt, majd a kozszajon forg6
Szeles - Siroka utca nevet kapta. A Bitolj utca regi Konyok neve
helyett a Csendest kapta, mig a Bogdan Ljutica a Nador helyett
Tulipan utca lett, az utca elejen a116 6vodar61 neveztek el uj6lag.
A Mosa Pijade utcab61 Szinhăz utca lett, az egykori
Gazdakor szinhaztermenek erre az utcara volt kijarata, bar
beepitesekor es az6ta is a varosban mindenki „Kezit cs6kolom!"
utcănak nevezi, mert elso lak6i tisztviselok, tanarok, kereskedok,
vagyis uri nepek voltak. A Jugoszlav Nephadsereg utcab61
Gesztenyesor utca lett, a szeles utca mindket oldalan
vadgesztenyefăk sora all.
Az egykori Koros meder bal partjan elteriilo uj varoseszt
zăr6 utca nyomvonala a teglagyarb61 indul6 keskeny nyomtavu
ipari vagănyt erinti, igy a Kisvasut nevet kapta.
Sok tehat a kovetkezetlenseg a regi-uj nevadasban, de
az megfigyelheto, hogy a lehetosegekhez merten a magyar
onkormanyzat igyekezett a hagyomanyokra epiteni.
A szoborallitassal is hasonl6 a helyzet, hiszen Beszedes
2
J6zsef6 a tortenelmi Magyarorszag jeles vizmemoke volt, de
Kanizsa szillottekentjoggal allitottak mellszobrot emlekenek a
Koros medreben letesi.ilt Szent Janos utca sarkan.
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A torteneti-etnikai terfoglalăs peldăi a temetokben ăll6
emlekmiivek es nehăny sir is, hiszen az ut6bbi evtizedben ezek
koszoruzăsa es az alkalmi miisorok mind az etnikai măssăgot
demonstrăl6 esemenyek a kommunităs eleteben. A vasuton tuli
katolikus temetoben ket 1848-as honved sirja is megtalălhat6:
Meszăros Ignăcze es Kafga Gyulăe. Az 1990-es evekben a
temetoi kăpolna falăn elhelyeztek azt az emlektăblăt melyen
minden ismert 1848-49-es forradalmi esemenyekben resztvevo
magyarkanizsai neve olvashat6. Ebben a temetoben ăll az elso
vilăghăboruban hosi halălt halt honvedek sirkertje es ugyancsak
az 1990-es evekben ăllitottăk fel az 1944-es magyar ăldozatok
emlekmiivet is.
A szerbek temetojeben ăll az 1919-ben ăllitott emlekmii,
mely annak a ha.rom szerb katonănak az emlekmiive, akik
Adorjănon leltek halălukat. 63
Magyarkanizsa zsid6săgăt 1944. ăprilis 26-ăn hurcoltăk
el. Az esemenysorra ket emlektăbla is figyelmezteti a văros
polgărait. Az egyiket Kemeny Geza ăllittatta64 csalădja emlekere,
a măsik tabla viszont a văros zsid6săgăt jelkepezo egykori
zsinag6gănak ăllit emleket, az ăllităs da.turna viszont a
deportălăsok megindităsănak da.turnat is jelzi. 65 Az emlektăbla
kozossegi olvasata tobb fontos dolgot is k6z61: a zsinag6ga
epitesekor 1870-ben egy gyarapod6, eleteros vărosi kozosseg
volt a neolog zsid6săg, bontăsakor 1948-ban pedig, a holokausztot
tulele, megfogyatkozott, a va.rost elhagy6, Izraelbe koltozo,
atomizăl6dott nepesseg.
A lokalis identitas kifejezodese a terfoglalasban
A nemzettudat es nemzeti kotodes kifejezesenek szăndeka
mellett szămos olyan pelda is vana terfoglalăsra Magyarkanizsăn,
ami a lokălis tudat megnyilvănulăsakent ertekelheto. A „mi"
tudatot erosito, reprezentâ.16 szobrok, emlektăblăk, utcanevek
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minden a vărosban lak6 etnikum szămăra elfogadhat6k, sot
mindannyian magukenak erzik azt a jelentestartalmat, amelyet
ezek az objektumok kăzvetitenek. ,,Ok a mijeink!" - ,,To su
nasi!", velekednek a tărzsăkăs văroslak6k.
A regi fiirdoepiilet elott ăll a cigănylăny szobra. A
gy6gyviz felfedezesehez kapcsol6d6 alak ă - a tărtenete maga
sztereotip -, de napjainkban is kăzszăjon forg6 es megtărtentkent
meselt esemenysor hose. A vărost61 tăvoli szikes legelo egyik
sekely vizii tavăban fiirdătt tăbbszăr a sănta lăny es lassankent
meggy6gyult. Mindennek hire ment, a vizet bevizsgăitattăk, es
gy6gyhatăsăt orvosilag igazoltăk. Innentol val6săgos
sikertărtenet kezdodătt az akkori nagykăzseg szămăra, hiszen
păr ev mulva fiirdovăros lett a telepiilesbol.
Az 1952-ben alapitott ir6tăbor az eltelt evtizedekben
polgărjogot nyert a vărosban. Akisero rendezvenyeket, ir6-olvas6
talălkoz6kat, kiăllităsokat, koncerteket szivesen lătogatjăk a
magyarkanizsaiak. Ennek az elfogad6-befogad6 magatartăsnak
a tărgyiasult emleke a nepkerti vigad6 elott ăll6 szobor es
emlektăbla, rajta az alapit6k nevsorăval. Bogdănfi Săndor, Găi
Lăszl6, Majtenyi Mihăly es Sulh6f J6zsef ismert alakjai a
vajdasăgi es az egyetemes magyar irodalomnak.
1997-ben az elso magyarkanizsai 6voda helyen ăll6 hăz
falăn emlektăblăt helyeztek el a vărosi 6vodai oktatăs
szăzharmincadik evfordul6jăn.

2002. szeptembereben, az ir6tăbor esemenysorozatănak
kereteben avattăk fel Koncz Istvăn 66 kălto es Dobo Tihamer6 7
festomiivesz szobrăt a Fo ter văroshăza elotti sarkăn. Ismert,jeles
alakjai voltak a vărosi kăzeletnek. Koncz polgări foglalkozăsăt
tekintve i.igyved volt, mig Tihamer, miivesz neven Cigonya
grafikus. Mindketten a tăj, a Tisza es a szikes jărăs szerelmesei.
Mindkettoji.iket ki.ilănckent tartottăk szămon a văros polgărai,
de tul azon, hogy szinte mindenki ismerte oket, a telepi.iles
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emblematikus alakjainak szămitottak. Olyannyira, hogy a kolto
sziilohăzănak falăn emlektăbla van, melyen sorai olvashat6k: ,,En
mindig egyediil eltem, / de biztonsăgban es szeretetleniil, I
senkinek sem tartozom, / csak epp hogy / itt jărt Koncz Istvan/
feljegyzem emlekezetiil." Az idezet Elmeny in perfectum cimii
versenek utols6 versszaka.

Griinfeld Hermann68

mellszobrăt

a nepkert szelen epiilt

uj fiirdokomplexum elott ăllitottăk fel, jelezve, hogy a jogut6d
văllalja a mult orokseget. Az avatăsonjelen voltak a văros vezetei,
a szobrot pedig maga az intezmeny igazgat6ja leplezte le. 69
A Nepkert tisztăsăn ăll a szines szămyu Tiszavirăg, egy
tragikus esemeny mement6jakent. Egy kislăny rovid es tragikus
veget ert eletere emlekeztet az alkotăs, melyet a sziilok ăllittattak
a gyilkossăg szinhelyen. Felirata nincs az alkotăsnak, de a văros
polgărai ismerik a tortenetet es ma is nagy reszvettel vannak a
csalăd irănyăban.

A Tiszăhoz vezeto ut menten a tomblakăsok elotti teren
Janos a halăsz-ribar Jovan făb61 kesziilt szobra. A vărosreszt
egykor halăszok laktăk, igy nekik es ennek az osi foglalkozăsnak
ăllitottak emleket.
Szinten a lokălis emlekezet, a mi tudat erositesenek
szăndekăval keriilt emlektăbla a Halăsz ter sarkăra. A bronz tăblăn
Luigi Ferdinando Marsigli 70 osztrăk csăszări katonai terkepesz
rajza lăthat6 a foldvărr61. Hărornnyelvii, latin, szerb es magyar
szovege hirdeti, hogy „Itt kezdodott Kanizsa ... " A hely a foly6
menti magas terasz szele a Kis-Tisza ma măr szăraz medrevel
kozvetleniil erintkezik.
Mindossze egy peldăt talăltunk a văllalkoz6k lokălis
kotodesere, megpedig az eszak nyugati vărosreszben. A Pămbok
nevii korcsma a văros azonos nevii vărosreszeben talălhat6. A
18. szăzadi betelepedeskor ezt a reszt iiltek mega szlovăkok es
meg napjainkban is ilyen nevvel illetik a Koros regi medrebol
megmaradt csatomăra kifut6 telepiilesreszt.
ăll
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A hatalom identitasanak megteremtese
Magyarkanizsân a mindenkori âllamhatalom is igyekezett
teret kijelolni, hogy tudatositsa a polgarokkal milyen politikaiideol6giai berendezkedesii âllamszerkezetben elnek. A ket
vilâghâboru k6z6tt, 1933-ban a helybeli szerbek a hivatalos
politikai akaratt61 tâmogatva szobrot emeltettek a văros foteren
felszabadit6 I. Peter kirâlynak. 71 A szobor elkeszillt, de a
k6zadakozasb61 befolyt osszeg nem fedezte a koltsegeket, igy a
văros 6nkormanyzatat61 kertek es kaptak anyagi tamogatast.
Felszentelesetol mindossze 1941-ig allt, ekkor dontottek le az
ujra magyar imperium ala keriilt văros polgarai.
Noha 1944-tol ismet jugoszlav/szerb fennhat6sag ala keriilt
a văros, a foter sokâig jeloletlen maradt. A novemberi jogtalan
megtorl6 intezkedesek utan nem borzoltâk tovabb a kedelyeket.
A kommunista hatalom nem allittatta vissza a kirâly
emlekmiivet, hanem az 1970-es evekben ujat emeltek helyette
azoknak, akik a szocialista Jugoszlavia megteremtesert harcolva
eletiiket vesztettek. K6z6ttiik voltak meggyozodesbol cselekvo
tulelok is, akik kesobb jelentos szerepet jatszottak a văros
vezeteseben.
A hatalom ilyen m6don legitima.Ita magat. Nem sajatosan
helyi jelenseg az emlekmii felâllitasa, hiszen Vajdasagban
mindenhol talâlkozhatunk hason16kkal a koztereken. Mivel helyi
lakosoknak âllitott emlekmiivekrol van sz6, igy sehol sem meriilt
fel ezek eltavolitasanak gondolata. Mar csak azert sem, mert
va16jâban a masodik vilâghâboru lezarâsakor gyarapodott
teriiletileg az orszag. Az emlitett emlekmiivek az 1990-es evek
polgârhâborus idoszakâban tehat a regi dicsosegre ernlekeztettek
a văros es az orszag polgârait.
Egy masik emlekmiivet 1999-ben, kozvetleniil az
esemenyek utân âllitottak a varosban a rendorseg epillete elott,
azoknak a Koszov6 tartomânyban eletiiket vesztett rendorok
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emlekenek, akik a milosevici politika âldozataivâ vâltak. A
hatalom eroszakszervezete nehai tagjainak ernlekmuvel72 a killso
szemlelokben egy fajta, az iiggyel kapcsolatban kialakult
egyseges âllâspontot, szolidaritâst kivânt hangsulyozni az orszâg
politikai vezetese.
A vârosban elo etnikai kăzăssegek majd tiz evvel az
tărtentek utân is rendkiviil megosztottak az esemenyek
megiteleseben. A szerb etnikumon belul is sokan elitelik az akkor
tărtenteket, bar a velemenyiiket nyilvânosan kevesen merik vâllalni.
A hatalom âltal presszionâlt terkijelăles - a 20. szâzad
peldâi ezt mutatjâk -, sohasem tudott beepiilni a lokâlis
kăztudatba, sot kielezte a vârosban elo etnikumok kăzătti
ellenteteket. Ezzel szemben a helyi kezdemenyezesekbol tărtent
terfoglalâsok, terkijelălesek melyen beâgyaz6dtak a lokâlis
ăntudattal rendelkezo polgârsâg hagyomânyvilâgâba, hiszen
val6jâban abb61 nottek ki.
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FORMELE IDENTITĂTII: O LECTURĂ A CODULUI
'
COMUNITATII
LA
, DE OCUPARE A SPATIULUI
,
MAGYARKANIZSA

-

Rezumat
Într-o localitate multietnică dorinta de a-ti exprima
'
,
identitatea este inevitabilă.Acestă dorintă
, are mai multe forme
de a deveni vizibilă ( constructii,
, port, artă decorativă).
Problema exprimării identităţii s-a pus în Magyarkanizsa
încă din secolul 18.când în acest scop au fost utilizate simboluri religioase.
Mai târziu, în secolul 19. vointa
, de stat si
, cea
administrativă s-au evidentiat în denumirile topografice.
Această tendintă a continuat până în ziua de azi.ln
' trăiesc maghiari si, sârbi încât cele mai
localitatea Magyarkanizsa
vechi forme de exprimare ale identităţii au un caracter religios,
ortodox sau catolic.
Identitatea istorico-etnică este vizibilă pe străzile.,,si în
pieţele localităţii, dar de fapt este vorba despre o identitate locală,
pentru că multe denumiri de străzi sau statui existente se referă la
identitatea comună.
Pentru că autoritătile nu au nimic de obiectat în acest sens,
'
străzile de multe ori au două denumiri iar, între cele două războaie,
s-au păstrat si
, denumirile din vechiul imperiu.
Din 1920 localitatea a apartinut Regatului Sârbo-Croato' Republicii Sârbe.
Sloven, după care Iugoslaviei iar azi
locuită încă
Puteam spune că este vorba despre o asezare
,
din epoca arpadienilor, însă din secolul 18., a fost alternativ când
o localitate majoritar maghiară, când majoritar sârbă.La începutul
secolului 19. cele două etnii din Magyarkanizsa au fost
aproximativ egale.
'

A
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Privind spatiul sacral al asezării, catolicismul, foarte
'
,
puternic, are multe monumente memoriale plantate.Cel mai
renumit este Dealul Calvariei, unde se află cele trei cruci, lângă
care, ulterior, s-au construit statiile
, drumului crucii.
Totusi
, cel mai vechi monument, de mici dimensiuni, este
statuia Sf.Ioan Nepomuc, plasată initial lângă pârâul Koros si uiterior mutată în grădina bisericii Sf.Ingeri Păzitori.Tot aici se înscriu
si statuile Pieta si Sf. Treime, la fel de populare în mediile catolice.
,
'
La începutul secolului 20. a fost realizată, în fata unei
'
instituţii publice, o lucrare în stil secession, intitulată „Inima lui
Cristos" .Toate aceste monumente au fost realizate cu contributia
,
bănească a credinciosilor catolici.
În centrul or;sului
se află biserica ortodoxă sârbă, lângă
,
care comunitatea ortodoxă sârbă a ridicat o cruce.
În spatele celor două identităti, confesionale se găsesc
două identităti etnice, catolicii fiind în cea mai mare parte de
' (putinii nemti, slovaci si croati s-au asimilat cu
etnie maghiară
'
'
'
'
maghiarii) iar ortodocsii
de etnie
sârbă.
'
Ortodocsii sârbi
au folosit centrul orasului ca spatiu sac'
'
'
ral în vreme ce catolicii aveau spatiile
, sacrale în afara orasului.
,
Ortodoxia sârbă, de la început, s-a legat de o comunitate
natională, astfel a contribuit la păstrarea omogenitătii natiunii
,
,
'
sârbe, dar n-a reusit să integreze nici chiar populatia ortodoxă
,
'
română de la marginea orasului.
În legătură cu den~mirile date străzilor şi pieţelor prea
putine se leagă de evenimentele locale.Cele mai multe fac trimitere
la istorie si literatură.ln functie de grupul de autoritate si de tara
'
,
'
'
din care făcea parte în acel moment, denumirile au fost maghiare
sau sârbesti.Comunistii ajunsi la putere au comunizat practic
,
'
'
nucleul de locuire, dând străzilor si
nume de comunisti
, pietelor
'
,
şi de partizani.
A

,

'

A
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,

În sf'arsit,
, si
, monumentele funerare din cimitire au unele
conotatii etnice.Comemorarea evreilor se face printr-o placă
'
memorială,ce trimite la familia unui evreu local şi printr-o a doua,
care marchează amintirea sinagogii neologe.
Din localitate nu lipsesc mici monumentele mai
mărunte, ridicate în cinstea unor personalităti locale din rândul
'
celor două etnii.

THE FORMS OF IDENTITY: A SHORT READING
ABOUT HOW THE COMMUNITY FROM
MAGYARKANIZSA OCCUPIED THEIR SPACE
Summary
During the 18th century the need of having their identity expressed appeared among the communities from Magyarkanizsa.
The first symbols were religious ones, because of the fact that
there were catholic communities and orthodox communities.
Later-on the Hungarians and Sţrbians put some monuments in
the middle of their locality. Another element for their identity
was the battle for the names of streets and squares that were
either Hungarian or Serbian names.
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A KOLLEKTIV EMLEKEZET REPREZENTĂCI6I A
KOLOZSV ĂRI HELYTORTENETI IRODALOMBAN
Jakab Albert Zsolt

Bevezeto
Hogy az ember a vă.ltoz6 idot reg6ta erzekeli: banalită.s.
Azonban nem egeszen magă.t6l ertetodo annak tenye, hogy az
elmult idore val6 figyeles, a felhalmozott ido es mult erzekelese
megjelent a kozgondolkodă.sban. Nem teljesen nyilvă.nval6, mert
egyreszt a mult kezelese, a tortenelem sză.montartă.sa, feldolgoză.sa
sziik csoportok, partikulă.ris erdekek (kiră.lyi udvar, kancellă.ria)
f6kusză.ban szervezodott, feliigyelete az elit kivă.ltsă.gai koze
tartozott. Mă.sreszt az „ido vă.lsă.gă.nak pillanatai" (Hartog 2006:
26.) megingattă.k, megingatjă.k a multhoz es jelenhez fiizodo
bizonyossă.gokat. A tortenetiseg rendjeit elemzo Fran9ois Hartog
az emberi idotapasztalatokat a jelenbol szemlelt mult es a multkent
szemlelt jelen spektrumă.ban helyezi el, megă.llapitva, hogy a mult
egyre hosszabbă., ajelen kortă.rs erzese egyre mozdulatlanabbă.
(orokjelenne) vă.lik (Hartog 2006: 28). Femand Braudel 1958ban a tortenelmi folyamatok elemzesehez javasolta a hosszu
idotartam fogalmă.t (longue duree) mint olyan idosikot, amellyel
- a konjunktura (temps conjoncturel) es a răvid idotartam (temps
evcnementiel) idosikjait jelolo fogalmakkal egyiltt - bevonta a
tă.rsadalmi idot es teret a tortenelmi elemzesbe (Braudel 1958).
Daniel Fabre a tortenelem „kimozdulă.să.nak",
„helyvă.ltoztată.să.nak" nevezi a lokă.lpatriotizmus nyomă.n
kitermelodo telepiilesmonogră.fiă.k megsziileteset; a szerzo szerint
1850-tol kanoniză.16dik ez a lokă.lis (tortenelmi) emlekezet. A
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letrehoz6ik „kiallitjâk" a tortenelmet (dokumentumok kozlesevel
megjelenitik az esemenyeket) (F abre 200 I : 16-3 2). Ugyanakkor
elkezdik a kollektiv emlekezetet fenntartani, alakitani.
A telepillesek a multat a terbe, a mindennapokba
koltoztettek. Az emlekmiivek, emlektablak megjelenesevel
elkezdodott a tortenelem haziasitasa (domestiquer l 'histoire)
(Fabre 2000). Ez a gesztus, amellett, hogy demokratizalta a
tortenelmet es igy pluralizalta az emlekezetet is, megteremtette
az atrnenetet a vallasos szferar61 a civil szferara. Mindaddig a
templom volt a telepillesnek a szimb6luma, a szakralis epitrneny
melle es helyebe a muemlek es emlekmii lepett. Egy jelentos
szemleletvaltasa ez az eur6pai gondolkodasnak: a miiemlek
felfedezese es az emlekmii letrehozasa mar nem az egyhazat es a
vallast reprezentalja es nem az idotlenseget, hanem, epp
ellenkezoleg, a civil tarsadalom linearis idejet, a tortenelmet.
Gyani
Gabor
allapitja
meg,
hogy
az
orszagtortenelmekben a nernzetek (legalabbis a nemesseg, az elit
csoportok) onmagukat jelenitik meg, a lokalis tortenelmekben
pedig a telepillesek polgarsaga definialja onmaga fontossagat
(Gyani 2002). Az elozetes kutatasokb61 nyilvanval6, hogy
Kolozsvaron is az emlektabla es szoborallitas kezdetben a
nemessegnek es a polgarsagnak, majd egyre inkabb csak a
polgarsagnak az affirmaci6s identitasepitesi kiserlete a nyilvanos
terben.
A kollektiv emlekezet a reprezentaci6in keresztill
kutathat6: emlektargyak letrehozasanak, a hozzajuk kotodo
akci6k, es a r61uk forgalmazott velemenyek vizsgalataval. A
tovabbiakban a kolozsvari helytorteneti irodalomban
reprezental6d6 kollektiv emlekezetet mint a multkonstrualas
m6dozatait vizsgalom, tekintem at roviden.
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Kolozsvăr

„kollektiv" emlekezete(i)
Ha egeszen tâvolr6l szeretnenk kozeliteni e temâhoz,
akkor azt is mondhatnânk, hogy az ernlekezet megszervezesenek
elozmenyei az olyan mufajokban keresendok, mint a tortenelmi
emlekezetet kialakit6 gesztâk, kr6nikâk, az egyeni eleteket
felmutat6 napl6k, memoârok, emlekiratok. Kozos jellemzojiik,
hogy az ido akkumulâlâsâval, az esemenyek datâlâsâval
kialakitottak egy olyan reflexiv hozzââllâst a mult torteneseihez,
amelyek nyomân kialakult egyfajta multbafordul6 erzekenyseg
es odafigyeles az elodok tetteire, az elmult korok eredmenyeire
vagy kudarcaira.
A kollektiv ernlekezetre val6 tudatosabb odafigyeles, illetve
a szervezesenek, âpolâsânak hangsulyosan megfogalmazott
szândeka az âltalam - fokent a magyar nyelvteriileten -vizsgâltak
alapjân ugy tunik, hogy a reforrnkor idejen bontakozik ki. Az
Eur6pa-szerte a nernzeteket letrehoz6 es fenntart6 nacionalizmus,
patriotizmus nyomân kitermelodott kozos tortenelmi-politikai
eredet igenye elengedhetetlen velejâr6jâvâ tette a nemzeti
tortenelem, nernzeti ter megteremteset. A nernzettudat kialakulâsa,
a nemzetâllamok letrejotte mar a kozos tortenelmi multra,
hagyomânyra, valamint annak târgyi emlekeire val6 odafigyelest
eredmenyezte. ,,A mult emlekei a kozos nemzeti sajâtossâgok,
kepessegek es a nemzeti identitâs tâvoli multba visszanyul6
gyokereinek szimbolikus jelentestartalmu tanuivâ nemesednek"
(Horler I 996: 79) - irja Horler Mikl6s, aki a muemlekvedelem
intezmenyesiilesenek egyik fontos velejâr6jânak a muzeumok,
gyujtemenyek letrejottet tekinti. A muemlekvedelem
letjogosultsâgât eppen az a szândeka jelentette, hogy letrehozni,
restaurâlni akart egy tortenelmi multat: megnevezte a helyesnek
tartott g6tikus kort, stilust, melyet a haza fenykorânak stilusakent
ertekelt. A dicso magyar kirâlyok kora annyira kovetendo
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peldakent tetelezodott, hogy kiilonfele izlesii miiemlekeket
restauraltak g6tikus stilusban: ,,A miiernlek megsziint a tortenelmi
folyamat kifejezoje lenni egy abszolutizalt es idealizalt korszak
szimb6lumma merevitese erdekeben" (Horler 1996: 97, vo.
Horler 1996: 98). Az emlekmiivekre, miiemlekekre szakosodott
tudomany maga is az emlekăllităs egyfajta szandekăt kepviselte:
a restaura.las koranak ideol6giai lenyomatava valt azzal, hogy a
g6tikat eltette ott is, ahol az nem volt. ,,A historizmusnak mint
magatartasformanak egyik alapveto igenye ez a beavatkozas az
ido menetebe, az ut6lagos korrekci6" (Marosi 1996: 1O).
A mult reprezentaci6inak meghatărozasat es megalkotasat
mar 1842-ben kezdemenyeztek Kolozsvăron: ,,felvetodik a mult
emlekeinek, leleteinek torveny altali vedelme, szakmai intezetek
letrehozasa, a gyiijtemenyek osszefogasa" (Fekete 2004: 373).
Ez nemcsak eredmenye a mult irănti erzekenysegnek, hanem a
fenntart6ja is: a mult egyre jelentesesebbe, hasznosithat6bba vălik.
A fenti kitero arra szolgal, hogy erthetobbe tegye azt a
hozzaăllăst is, ami a kolozsvări emlekezetkutatast, pontosabban
a mult targyi emlekeinek korai vizsgalatatjellemzi. Nem lehet
szetvălasztani az emlekanyag (feliratok, emlektăblăk, szobrok)
kutatăsat a vizsgalat szandekăt61. A vizsgalat targyat tobbnyire
mint miiemleket nevezik meg, a kimondott vagy ki nem mondott
patriotizmus es multtisztelet jellernzi ezeket a munkăkat.
Magyarorszagon, az 1896-os millenniumra elkezdtek
megimi a varmegyek tortenetet. Az orszagtortenelem reszekent
sziilettek meg ezek a munkak: ezt peldazza maga a teny is, hogy
a kirălyi varmegyek tortenetet, hagyomanyat szandekoztak
letrehozni, megorokiteni - az orszagtortenelmet a kirălyi
adminisztraci6 teriileti felosztasa alapjan reprezentăltăk. A
vărmegyeke mellett a vărosok tortenelmenek megkonstrualasa,
megirasa is ebben az idoszakban kezdodott el - amelyek mar
kisebb tarsadalmi csoportok, nemesi csalădok, polgări egyletek
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stb. partikularis erdekei menten szerveztek a multat.
A kolozsvari helytorteneti monografiak tartalmaznak
emlekanyag-leirasokat es felavatasukkal kapcsolatos
informaci6kat. Az ilyenjellegu munkâk kozill idorendi sorrendbe
allitva a Jakab Elek hetkotetes varosmonografiajat szilkseges
kiemelni. Igazab61 ez egy haromkotetes varostortenet (Jakab
1870a, Jakab 1888a es Jakab 1888b ), amelyeket ket
forraskiadvany kovet a leveltâri anyaggal (Jakab 1870b es Jakab
1888c), valamint ket illusztraci6s kiadvany Kolozsvar
miiemlekeirol (Jakab 1870c es Jakab 1888d). Ez a nagyszabasu
vallalkozas azert erdemel emlitest, mivel a kesobbi
helytorteneszek szâmara is alland6 hivatkozasi anyagot jelent. A
szerzot fokent a văros tortenetenek alakulasa, vizsgalata
erdekelte, az egyes feliratok, emlektablak vagy szobrok leirasa
mint torteneti dokumentum vagy muvelodestorteneti kuri6zum
volt fontos szamara.
Balogh Jolan Kolozsvar miiemlekei cimii konyveben „csak a
văros jelentosebb muemlekeinek seregszemlejet" (Balogh 193 5:
5) vegzi el. Celja az orokseg hagyomanyozasa, az altala
muemlekekkent definialt es kezelt emlekezet fenntartasa, az
esztetikailag ertekelheto teljesitmeny bemutatâsa. Munkaja szinten
forraskent hasznosithat6, megbizhat6 leirasai es pontos
illusztraci6i ma mar nem letezo emlekanyagr61 is tud6sitanak.
A muveszettortenesz Kelemen Lajos munkassagat is itt kell
megemliteni. Kolozsvar epiteszeti es muveszeti emlekeirol tobb
tanulmânyt is megjelentetett a 20. szâzad elso harrnadâban, melyek
nagyresze kesobb ket gyujtemenyes koteteben jelent meg
(Kelemen 1977, Kelemen 1982). irasaiban tobbnyire szamba
veszi a vizsgalt epiileteken es epiiletekben talalhat6
ernlektâblâkat, szoveges ernlekeket is. Îgy, akârcsak a fent emlitett
munkak, mara mar dokumentum-jelleggel bimak a torteneti
vizsgalatok szamara, hiszen az altaluk ismertetett emlektablak,
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feliratokj6resze mar nem letezik.
A kiepiilo kommunista hatalom a mult feltârâsât a maga
ideol6giâjânak megfeleloen, szelektiven fogadta el. A
monarchiâban kitermelodott emlekanyagok kutatâsât nem
tâmogatta, megbelyegezte. A komrnunista rezsim alatt a magyar
feliratokr61, emlekanyagr61 nemjelentek meg publikâci6k, bar
egyeni akci6k kereteben folytak kutatâsok. Îgy a Kolozsvâr helyen
âll6 Napoca văros latin - es a român kontinuitâselmelet
ertelmeben elfogadott- feliratait emlitik es publikâljâk csupân
(Bodor 1957).
Az 1989-ces vâltozâssal megindul a magyar mult ujb6li birtokba
vetele. Lowy Daniel, Demeter V. Janos es Asztalos Lajos az
1970-es evektol kezdtek felkutatni az emlekanyagot: ,,A
parancsuralmi rendszer idejen az anyaggyiijtes valamifele
ellenâllâs, a tortenelemtipr6, miivelodesi oroksegiinket
megsemrnisito viszonyok elleni dacszovetseg volt." (LowyDemeter-Asztalos: 8). Mivelhogy a cenzura nem engedelyezte
az anyag publikâlâsât, az csak 1996-banjelent meg. Ez szâmit a
legigenyesebb emlekanyagkozlesnek: a szerzok igyekeztek az
emlektâblâk, szobrok kozlese mellett miivelodestorteneti adatokat
is szolgâltatni. A kotet egyik szerzoje, Asztalos Lajos, a kolozsvâri
helyneveket tartalmaz6 munkâjâban is ismertet emlekanyagot,
adalekokkal szolgâl egyes emlektâblâkat, szobrokat illetoen
(Asztalos 2004).
Kolozsvâr emlektâblâival es szobraival a tovâbbiakban is a
helytorteneti jellegii kutatâsok foglalkoztak. Az iskolâk,
târsasâgok, egyletek is helyet adnak a maguk tortenelmeben
ezeknek a reprezentâci6knak; tobb helytortenesz arra vâllakozott,
hogy egy-egy gyiilekezet, templom, vârosresz vagy utca tortenetet
megirja. Ezeknek a munkâknak fo celkitiizesei koze tartozott a
(hosszu) elozmenyekre, a târsadalmi presztizst termelo multra
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hivatkozni. Entz Geza es Kovacs Andras a Farkas utcai
reforrnatus templom emlektablainak es cimereinek jegyzeket tette
kozze (Entz-Kovacs 1995). Sas Peter a kolozsvari katolikus
templomokr61 irott konyveit jelentette meg (Sas 1998, Sas 1999a,
Sas 1999b ), Gaal Gyorgy a Magyar utca tortenetenek
monografikus feltarasara vallalkozott (Gaal 1995), majd a
kozpont, a „tortenelmi Kolozsvar" epiileteinek leirasat vegezte
el (Gaal 2001 ). Vincze Zoltan a Farkas utcar61 irt
miivelodestorteneti attekintest (Vincze 2003). Mindegyik szerzo
ismertet emlektablakat, feliratokat, melyeknek szoveget vagy
forditasat tobbnyire a fent emlitett szerzok (Balogh Jolan, Jakab
Elek, Kelemen Lajos) munkaira val6 hivatkozassal teszi. Gaal
Gyorgy osszeallitotta a kolozsvari tortenelmi miiemlekek
jegyzeket, amit lekozolt a Szabadsag napilap 2005-2006-os
evfolyamaiban (Gaal 2005-2006). Ez a jegyzek tartalmazza
tetelszeriien a hivatalos (vagy felhivatalos) miiemlekeket:
regeszeti lelobelyek; parkok, epiiletek, epiiletegyiittesek; szobrok,
emlekmiivek; emlekhazak es emlekhelyek.
Fontos megjegyezni, hogy a kolozsvari emlekanyag forrasaikent
olyan miivek is szolgalnak, amelyek egyaltalan nem a
tudomanyossag szandekaval jottek letre. A helyi napilapok is
eltetik a ternat. Az emlekallitassal, -lebontassal,
megemlekezesekkel kapcsolatos inforrnaci6k cimlaponjelennek
meg; folyamatosan kozlik a helytorteneszek tudomanyos vagy
ismeretterjeszto szovegeit is, kiilon rovatokat tartva fenn ezekre
a tartalmakra. A hivatalos( abb) varostorteneti kiadvanyok is ide
sorolhat6k (vo: BrudaScu coord. 1999a, BrudaScu coord.
'
' hatalom
1999b). Ezek eseteben szamolni
kell az aktualis politikai
lenyomataval. Ugyanide tartoznak a varoskonyvek, kalauzok,
kepeskonyvek, amelyek, ha leirasokat nem is, de esetenkent jobb
minosegii fot6kat kozolnek azokr61 a targyakr61, amelyek a
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kutatasom targyait kepezik.
Osszegzes
A helytorteneszek fenntartjak maguknak a lokâlis
kozossegrol val6 beszeles jogat. Mindegyre kozlik es ujratermelik
a mult a reprezentâci6it, ebren tartjâk, korrigâljak a kollektiv
emlekezetet. Azokat az esemenyeket, amelyek kihullnak a
nagyobb leptekii nemzettortenelembol, a helytortenet
kronol6giajaba illesztik. Ezâltal a helytortenet fiiggetlenedik a
hivatalos tortenelemtol. A lokâlis kozossegre f6kuszal es ehhez
a multat hasznâlja referenciakent. Megfigyelheto ennek az
alakzatnak a mediaban (visszaernlekezesek, epiilettortenetek stb.)
es a nyilvânos szferâban (konferenciâk, ernlekestek, ernleknapok,
avat6iinnepsegek, megemlekezesek, emlekturâk stb.) val6
âlland6 jelenlete.
A helytorteneszek ket eljarasm6dja erdemel emlitest.
Egyreszt, azâltal, hogy a forrasokat feltârjâk, a leveltârakb61
elohozzak, megjelenitik a multat, igyekezetiikkel hozzajarulnak
ahhoz, hogy a mult kozkinccse, 6r6ksegge valjon. Az elvont
tortenelmet lathat6va teszik, demokratizâljak a (helyi)
tarsadalomr61 val6 tudast. Mâsreszt, azaltal, hogy a korâbban
szobrok, emlektâblâk, emlekmiivek allitâsaval terbeliesitett
kollektiv ernlekezetnek, azaz a mult reprezentaci6inak fenykepeit,
szovegeit megjelentetik munkaikban, a reprezentaci6k
reprezentaci6it forgalmazzâk. Ezek egyresze lecserelodott,
felszâmol6dott: ma mar nincs referenciâlis alapjuk a văros tereben.
Ebben az ertelemben egyes helytorteneti munkak mar csak a
kollektiv emlekezet emlekezetet mutatjâk fel. A helytortenet
szamara azonban tovâbbra is a mult lokâlis alakzatakent kapnak
helyet, mert ezek - a kozhasznu esemenyek es fontos egyeni
teljesitmenyek lenyomatakent - legitimaljak a multr61 val6
beszelest.
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REPREZENTĂRILE MEMORIEI COLECTIVE ÎN
STUDIILE LOCALE CLUJENE
Rezumat

Studiul urmăreşte reprezentarea memoriei colective în
literatura istorică locală din Cluj-Napoca. Specialiştii sau istoricii
locali îsi rezervă dreptul de a comunica despre comunitătile lo'
cale. Ei' comunică şi reproduc într-un mod continuu reprezentări
ale trecutului, sustinând si corectând memoria colectivă. Iar
'
' găsesc locul în istoria natională sunt
evenimentele care nu-si
mai
'
'
introduse de către acesti autori în cronologia istorică locală.
Astfel
studiile locale devin 'oarecum independente de istoria oficială.
Ele se concentrează pe comunităţile locale şi folosesc trecutul ca
referinţă. Totodată se poate observa prezenţa permanentă a acestor
demersuri în cadrul mass mediei si a sferei publice (conferinte,
' evenimente comemorative
'
seri comemorative, inaugurări şi alte
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etc). Pe de altă parte istoricii locali descoperind sursele,
extragându-le din arhive contribuie în mod esenţial la
Patrimonizarea si tezaurizarea trecutului. Astfel gratie lor istoria
'
'
abstractă devine una vizibilă, iar cunoasterea
societătii (locală)
,
respective devine mai accesibilă, mai democratică.

REPRESENTATION OF THE COLLECTIVE
MEMORY IN CLUJ-NAPOCA LOCAL STUDIES
Sumrnary
This study is showing the representation of the collective memory
in the local historic literature written in Cluj-Napoca. The local
specialists and historians have the right to write about their local
communities. They communicate and replicate facts from the
past, supporting and correcting the collective memory. And the
historical events which cannot be connected with the national
history are included in the local history by these authors. Thus
the local studies are somehow independent ofthe official history.
These studies are focused on local communities and they use
history as a reference point. The presence of these studies is often
seen in mass-media as well as in the public life (conferences,
memorial events, and other kind of community activities). On
the other hand the historian.
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AZ 1848-49-ES SZABADSĂGHARC SZEREPE A HELYI
IDENTIT ĂS KIALAKÎT ĂSĂBAN EGY BĂNSĂGI
MAGYAR TELEPULESEN
Mod Laszlo, Szeged (Hu)
Napjainkban egyre inkabb fokoz6dik az erdeklodes a
benniinket koriilvevo terek etnicizal6dasanak m6dozatai fele, amit
bizonyit a 2004-ben Marseilles-ben megrendezett SIEF
konferencian rendezett workshop, amely a Whose places? (Kinek
a helyei?) cimet visei te. Az elmult evekben tobb tanulmanyban
igyekeztem egy bansagi telepeskozseg, Vadaszerdo vagy
Ujszentes peldajan felvazolni azt, hogy a Temesvar
szomszedsagaba kikoltozo csaladok mikeppen szerveztek meg
falukozossegiiket, mikeppen szerkesztettek meg szimbolikus
forma.ban sajat komyezetiiket. 1 Jelen dolgozat elsosorban arra
vallalkozik, hogy ennek a folyamatnak egyetlen elemet
ertelmezze behat6bban, amelynek alapjaul az 1848-49-es
szabadsagharc emlekezete szolgalt.
Az 1848-49-es szabadsagharc es az emlekezet
A magyar politikai kultura egyik sarokkove, viszonyitasi
pontja 1848, mert olyan szimb6lumrendszert hozott letre,
amellyel killonbozo helyzetekben lehetett mozg6sitani, egyesiteni
a magyar tarsadalmat. Mintakkal szolgalhatott a krizishelyzetek
erzekelesehez, ertelmezesehez es a cselekvesi strategiâk
kialakitasahoz. 1848 jelkepeit, ritusait egyetlen politikai rendszer
sem keriilhette meg Magyarorszagon, mivel nemcsak a politikai
szimbolizmus koronkent valtoz6 jelentesii reszekent, hanem a
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kulturalis identitas alland6 elemekent is felfoghat6. Ezt tanusitja
1848 folklorizal6dasa, azaz Kossuth Lajos, Petofi Sandor,
Klapka Gyărgy, Bem ap6 vagy az aradi tizenharom beepiilese a
nemzeti mitol6giaba. A szabadsagharc nyilvanos politikai
kultusza a 19. szazad vegere alakult ki Magyarorszagon. A
fordul6pont Kossuth halala es t6megdemonstraci6val kisert
temetese volt 1894-ben, ami utan tămegesen jelentek meg a
Kossuth szobrok.
A mindenkori hatalornnak ezert erzekeny gondja volt arra,
hogy a marcius 15-i ilnnepsegek nemzeti egyseget
demonstraljanak, olyan egyseget, amit az adott politikai rendszer
iranyit. Ajeles nap Ferenc J6zsef legitimaci6jaba is szervesen
beepillt, a dualizmus idejen ketertelmii nemzeti ilnnepkent
funkcionalt, amelyrol a kiralyhoz, a kormanyhoz lojalis es
ellenzeki m6don is meg lehetett emlekezni. Kelet- es k6zepEur6paban 1848 emlekezete j61 szemleltetheti a mult
reprezentaci6inak es a mindenkori jelen politikai kilzdelmeinek
szoros viszonyat. 2

Akozossegeszervezodes
Az Ujszentes megalakulasahoz kapcsol6d6 ilnnepi
rendezvenyek nagyjab61 a falu tărtenetenek elso evtizedere
esnek. A kăzăssegi objektumok nemcsak materialis
val6sagukban, hanem szimbolikus m6don is kifejezhetik azt, hogy
az uj telepiilest otthonunknak tekintik-e lak6i. A ter birtokbavetele
a hazhelyek, illetve a foldek kiosztasat kăvetoen szakralis szinten
zajlott le leginkabb. A ritusok altal jelzett esemenysorozat
kellokeppen illusztralja azt, hogy mikepp letesiilnek,jănnek letre
az immar faluva, egy kăzăssegge formal6d6 Vadaszerdo
legfontosabb kăzăssegi epilletei, intezmenyei. E folyamat
allomasai a kăvetkezoek voltak:
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1. Elso aratasi istentisztelet (1892. julius 3.)
2. A reformatus leanyegyhaz megalakulasa ( 1892. okt6ber 2.)
3. Emlektabla ava tasa ( 1900. julius 29.)
4. Reformatus templom felszentelese (1903. augusztus 30.)

Az 1848-49-es szabadsagharc es a helyi emlekezet
megszerkesztese
A 19-20. szazad fordul6jan a szakralis ter vagy komyezet
kiepitesevel parhuzamosan zajlott le egy mas tipusu folyamat is,
amely elsosorban az 1848-49-es szabadsagharc szakralizalasa,
valamint a nernzeti identitas kifejezese kore szervezodott. Ennek
konkret megjelenesi formaja az az 1900. julius 29-en felavatott
emlektabla, amit a telepiiles lakossaga keszitettett k6zadakozasb61.
Az objektum tulajdonkeppen az 1848-49-es szabadsagharc egyik
mozzanatanak kivant emleket ăllitani, ami Ujszentes hataraban
zajlott le valahol. E tudatos hagyomanyteremtesi folyamat
vilagalapitaskent is felfoghat6, hiszen egyfajta letjogosultsagot
biztositott az idegen nemzetisegi kornyezetben letrejott
telepeskozsegnek az a momentum, hogy tortenelmi esemeny
szamăra szolgalt helysziniil. A Borovszky-fele vărmegyei sorozat
a falu bemutatasa kapcsan reszletesen utalt erre a mozzanatra:
,,Ez a teriilet nevezetes szerepet jatszott a szabadsagharczban.
1849. aug. 8-an grof Dembinsky Henrik honvedtabornok hada
idehuzodott s aug. 9-en itt talalkozott Bem honvedtabornokkal,
a kit Kossuth Lajos kormanyz6 fovezerre nevezett ki. Bem atveven
a fovezerletet, megkezdte az elonyomulast a csaszariak ellen, Az
aug. 9-en vivott temesvari csata estejen a Vadaszerdoben leva
erdeszeti epiiletbe szallitottak Bem tabornokot, a ki a csataban
vallpereczet zuzta ăssze s innen menekiilt azutan Bem egesz
taborkara Temesrekas fele." 3 Az emlektabla felavatasahoz
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kapcsol6d6 iinnepi esemenyekrol nemcsak a korabeli sajt6b61
ertesiilhetiink, hanem rendelkezesiinkre âll a Kegyelet-Hangok
cimii fiizetecske is, ami egyfajta forgat6konyvkent is felfoghat6,
hiszen reszletesen bemutatja az esemenyeket, a szervezesben
szerepet văllal6 szemelyekkel egyiitt, sot meg a telepesek
nevsorăt is kozli. A kiadvănyt vegigolvasva lâthatjuk, hogy az
iinnepi alkalom val6ban ertelmezheto egyfajta
hagyomănyteremtesi kiserletkent, ami a lokălis identitâs
megalkotăsâra irânyult, alapjâul pedig a 19-20. szâzad
fordul6jănak nemzeti gondolkodâsa szolgâlt. A kiadvâny
osszeăllit6ja M6zes kotăblâihoz hasonlitja a mărvănytăblât, amire
nem a tizparancsolatot, hanem kovetkezo mondatokat vestek râ:
„6rok emlekeiil annak, hogy a Vadaszerdoben 1849. V/26. Bem
J6zsef honved altabornagy hadtestparancsnok szabadfalui
terparancsnok, Petoji. Sandor honvedornagy segedtiszt es tobb
huszartiszt kisereteben a Meszoly Farkas huszaralezredes
parancsnoksaga alatt allott 14. sz. Lehel-huszarok 3 szazada
felett nagy szemlet tartott. Ez emlektablat emelte kozadakozasb6/
Vadaszerdo (Ujszentes) kozseg lakossaga 1900 Vll/29. " 4
Erdemes talan s26 szerint is idezni a tâblaavatâs alkalmâb61
kiadott fiizet bevezeto gondolatait, amelyek mitizâlt formâban
elevenitik mega szabadsâgharc idoszakât, valamint bemutatjăk
az iinnepseg elozmenyeit is: ,,Temesvar legkozelebbi helysege
Vadaszerdo magyar lakossciga mar mult evben midon Temesvar
tuloldalan fekvo Szabadfalu hason czelb6l iinnepelt, nagyon
latolgatta, hogy az az iinnep tu/ajdonkep miert is lesz csak
Freidorfon, Szabadfalun megtartva, a j6kepii nemetek
birodalmciban mikor ahhoz nekiok eppen annyi jussok van, mert
ha Bem, Petofi es a tobbi vitez urak, a kik ehhez a jeles
kompaniahoz tartoztak, reggel Szabadfalun voltak, delutan
bizonynyal a vadaszerdei taborban /ehetett veliik talalkozni, vagy
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megforditva, mert hât az irodâk, raktârak, felszereles
Szabadfalun volt, de maga a tulajdonkepeni honvedtâbor, a hol
vig muzsikasz6 mellett a huszârok ugyancsak tânczoltattâk a
menyecskeket hât bizony ez nem a svâbok kăzătt volt, hanem
igenis Vadaszerdon, a hol mega falemiile is szebben csattogott
mint masutt. No de hat a nemet elelmesebb volt mint a csak
most ide csăppent telepes magyarok, kik meg nem sokat tudnak
azokb6l a dolgokb6l, melyek itt vaia tărtentek.
De mâr az iden tavasszal mondogatni kezdtek, hogy biz
}6 lenne azokat az ăreg 48asokat egyszer kicsalni ide ki a zăldbe,
azutan meseljenek sokat, szepet a honvedekrol. Egyszer csak 01::ili
Karoly jegyzo odasz6lt a bir6hoz: < Tudja-e bir6 uram, mi az
ujsag?>
< Nem en!> volt a valasz. De mar erre azutan ki is rukkolt
nyomban afalu tolla a dologgal: <Hat a temesvari honvedek
kijănnek hozzank mulatni es hoznak magukkal egy
mennydărgăs nagy kotablat, olyat, milyet vaia M6zes a
zsid6knak adott es arra rea lesznek irva azok nevei, akik 51 ev
elott itt setaltak mint honved generâlisok.>
Raăcz Lajos bir6 csak hallgatja a notariust, azutân imigyen sz61:
<Mân ez nem maradhasson igy, ăssze kell hivni afalut, aztan
mondjon valamit a dologhoz.> Es ugy is lett!
Vadaszerdo kepviselotestiilete ez evi majus 20-an ii/est
tartott, es azon elhatârozta, ujonnanfelepitett kăzseghazafalâba
az if}abb nemzedek lelkesitesere es a magyar szabadsagharcz
emlekeiil a kăvetkezo marvanytablât illeszteti be." 5
A szăvegbol kitiinik a nemzetisegek kăzătti versenges
is, valamint a szabadsăgharc emlekezetenek a kisajâtitâsăra val6
tărekves is. Az egykori esemenyek 51 esztendo tâvlatâb61
szakralizâl6dtak, amit a M6zes kotâblâi hasonlat kellokeppen
illusztrâl. Ugy tiinik, hogy az ujszentesiek az 50. evfordul6r61
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lemaradva hataroztak el, hogy a szabadsagharc helyi emlekezetet
valamifelekeppen ok is meg akarjak szerkeszteni. Az emlektabla
elhelyezese egyertelmii utalas a folyamatossag megteremtesere,
osszekoti a multat ajelennel, ugyanakkor a kozosseghez tartozas,
a nemzeti es egyben a lokalis identitas megerositesenek hatasos
eszkozenek bizonyult.
Az emlektabla-avatas jelentoseget jelzi, hogy az iinnep
szervezesere kiilon rendez6bizottsag alakult, amely a fogad6, a
holgy, a rendtartasi, az egeszsegiigyi es az elelmezesi
csoportokb61 allt. Az alkalom megmozgatta a telepesek tobbseget,
akik kivettek a resziiket a felkesziilesbol. A Kegyelet-hangok
cimii fiizet az avatashoz kapcsol6d6 iinnep menetet is felvazolta,
amely a kovetkezokeppen festett. Az egyletek es a honvedek
delutan 3 6rakor a temesvari varoshaza elott gyiilekeztek, akiket
a kozseg hataraban lovas banderium fogadott, a lakossag neveben
pedig Olah Karoly kozsegi jegyzo iidvozolt. 4 6rakor Mokry
Istvannak a rendez6bizottsag elnokenek jeladasara a dalarda
elenekelte a Sz6zatot, majd iidvozolte a megjelenteket, es felkerte
Bessenyei Ferenc orszaggy(ilesi kepviselot emlekbeszedenek
megtartasara. P6lya Ferenc szentesi tanar leplezte le az
emlektablat, amelynek felallitasat Both Antal, a Temes megyei
Honvedegylet elnoke koszont meg. Ezutan Kapitany Zsigmond
elszavalta az erre az alkalomra irt 6dajat, Miklovicz Ferenc pedig
megaldotta az emleket. Ezt kovetoen Mokry Istvan atadta a
kozsegnek az emlektablat, amelyet Racz Lajos kozsegi bir6 vett
at megorzesre. A dalarda vegiil elenekelte a Hirnnuszt, delutan 5
es 7 6ra kozott a resztvev6'k megtekintettek a magyar intematust,
majd meghallgattak a delmagyarorszagi sziniiskola novendekeit,
akik enekeltek es szavaltak. A rendezveny este 7 6rakor tarsas
vacsoraval zarult.
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Szentes văros iidvozletet dr. Lakos lmre polgarmester es
Aradi Kalman rendorfokapitany tolmacsolta a telepeskozsegnek.
P6lya Ferenc fogirnnaziumi tanar tartott iinnepi beszedet, amely
vilagosan kifejezte a mult, az emlekezet es a helyi identitas
megteremtesenek szoros kapcsolatat: ,,E szep viragzasnak indult
flatai kozseg, midon eme diszes kozepuletet megepitette, hogy
abb6l sajat belso ugyeit szepen es Jo rendben kormanyozhassa,
- mindjart kereste az osszefaggest magyar volta es a torteneti
mult nagy esemenyei es kiva/6 alakjai kozott. Meg ista/alta azt
felevszazaddal ezelott vivott vilagraszo/6 szabadsagharcunk
esemenyeinek ama mozzanataban, mikor a langeszii hadvezer,
a dicso emlekezetii Bem altabornagy es az o mindenek felett
kedvelt Petofl}e, a szerelem es szabadsag eme biivos-bajos szavu
dalnoka, itt, ezen a he/yen, Vadaszerdo teruleten megjelentek es
ennek roget labuk nyomaval megszenteltek. " 6
Az emleket 1920 utan eltavolitottak a helyerol, majd a
reformatus templom elott, a falu foteren allitottak fel egy
dombormuvel ellatott marvanytablat, amit nehany esztendovel
ezelott ujitottak fel. Vadaszerdo vagy Ujszentes eseten az 184849-es szabadsagharc mint tortenelmi esemeny kival6 lehetoseget
teremtett arra, hogy a telepesek megteremtsek lokalis
identitasukat, amely uj lak6helyiik6n terben es id6ben szimbolikus
m6don helyhez kothette oket.
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ROLUL ..,,REVOLUTIEI
DIN
1848-1849 ÎN ..,,FORMAREA ..,,
'
"'
IDENTITATII LOCALE INTR-O COMUNA MAGHIARA
'
DIN BANAT
Rezumat

Revolutia si memoria
In istoria maghiară, anul 1848 a fost un moment important de comparaţie, chiar un model pentru analiza situaţiilor de
criză, încât simbolurile revolutiei de la 1848 n-au putut fi ocolit
'
de nici un regim politic maghiar.
Cultul oficial al revolutiei s-a cristalizat în Ungaria la
' culminant fiind moartea si
sfârsitul secolului 19, punctul
înm~rmântarea lui Kossuth în 1894, an după care statuile l~i
Kossuth au început să apară în număr mare.
A~adar, puterea politică, indiferent de perioadă, a avut o
deosebită grijă ca sărbătorile de 15 martie să demonstreze o unitate
natională.S-a putut vorbi de exemplu despre Frantz-Iosifîn două
'
sensuri,
unii erau loiali guvernului, altii erau în opozitie.
,
'
'
Comunitatea din Ujszentes
Evenimentele la care se face apel cu ocazia festivitătilor
'
ce marchează intemeierea localitătii sunt cele din primul deceniu
'
de istorie a satului.
Întotdeauna de altfel bunurile comunitătii, atât cele
' consideră
materiale cât si cele spirituale indică dacă locuitării
noua asezare ~a fiind pentru totdeauna căminul lor.
'Luarea în posesie a satului după impărtirea terenurilor a
avut loc aici mai degrabă în plan sacral.Etapele au' fost următoarele:
I .Prima slujbă pentru recoltă s-a tinut în localitate în 3 iulie 1892;
2.In 2 octombrie 1892 s-a format filia reformată;
3.În 29 iulie 1900 în Ujszentes a fost inaugurată o placă
comemorativă, realizată din donatiile oamenilor;
4.Inaugurarea bisericii reformate 'la 30 august 1903.
Placa comemorativă face trimitere la un eveniment care
a avut loc la marginea localitătii Ujszentes.
A

A

'

'

'
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Istoria Comitatului Timiş editată de Borovszky povesteşte
detailat acest eveniment, care se leagă de rănirea Generalului
Bem în bătălia de la Timisoara din 9 august 1849 .El a fost dus
atunci într-o clădire din v;daszerdo( devenit Ujszentes),de unde
a pornit cu întreaga armată spre Recaş.
Despre împrejurările inaugurării plăcii aflăm atât din presa
intitulată „Voci comemorative",
vremii cât si
, dintr-o mică brosură,
,
care relatează amănuntit modul în care s-a desfăsurat evenimentul,
'
,
si dă si lista colonistilor proaspăt asezati în sat.
'
' Acestă placă
' leagă trecutul
' de' prezent, este un instrument al întăririi identitătii locale si nationale si în acelasi timp
'
' la comunitate.
'
'
'
contribuie la întărirea apartenenţei
Placa a fost scoasă după 1920 din locul unde se
afla.Ulterior, în fata bisericii reformate, în piata centrală a satului
'
a fost pus un basorelief
cu o placă de marmură, 'semn că identitatea
etnică a comunitătii maghiare din localitate se construieste si pe
'
, ,
acest eveniment.

THE ROLE OF THE REVOLUTION FROM 1848-1849
FOR THE CREATION OF LOCAL IDENTITY WITHIN A
HUNGARIAN DISTRICT FROM BANAT
Summary
The Revolution from 1848 is an important moment in Hungarian
history and therefore it is commemorated every year by the whole
Hungarian community. The place where Ujszentes village was
set up is very important for the Hungarian community because
of the death of a well known revolutionist named Bem. This
national history event allowed the community to create a
memorial place and make their district famous for the death of
the revolutionist Bem.
314
https://biblioteca-digitala.ro

(ELET)TORTENET ES IDENTIT As
Az narrativ onmegalkotas esete egy saromberki parasztember
peldajan
Vajda Andrcis
Tortenetek szovik at az idot es a teret amelyben elilnk 1 •
Tortenetek sz6lnak nap mint nap r6lunk/ altalunk. Nemelyek
egyedisegilkkel,
egyszeri
elhangzasukkal,
megismetelhetetlensegilkkel, masok eppen ellenkezoleg a
tobbszori ismetles miatt (es reven) hivjak magukra a figyelmet.
Nemelyek olyanok mint a fellobban6 rozselang: a kimondassal
szinte egyidoben megsemmisillnek, eltiinnek az ido es a ter
vegteleneben. Masok hamvaib61 foltamad6 fonixre hasonlitanak:
folyamatos (ujra)meselesilk a nyugv6pontra jutni nem tud6
emberi elmenek a meseles gesztusan keresztill megval6sul6
elmulas elleni harcanak, a jelhagyas, az onigazolas - egysz6val
- az en-epites, az identitasepites vagyanak eszkozei,
szimb6lumai.
A vilagot tortenetek teszik letezove, erzekelhetove,
val6sagossa2 • Minden, ami letezik, arr61 tortenetek sz6lnak, a
tortenetekbol nyerik identitasukat, tortenetek altal kerillnek bele
az kollektiv emlekezetbe a kulturaba. 3 Amiral nem sz61 tortenet,
vagy amiral nem engedik, hogy tortenetek sz6ljanak4 , az
bizonyos mertekben nem is letezik. A tortenetek termelese,
forgalmazasa, megorokitese ennelfogva eletszilkseglet, a
tortenetekkel val6 eles emberi mivoltunknak alaposszetevoje.
Az eletut egy adott pontr61 elvegzett (retrospektiv)
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szâmbavetele annak az antropol6giai igenynek a kifejezodese,
hogy „eletiink torteneseiert felelni tudjunk." 5 Vagy Husserl ide
vonatkoz6 kijelentese szerint „embemek lenni nem egyeb, mint
a magunkert vâllalt feleloseg igenyevel letezni". 6
Mindenikiinknek van egy life-storyja, egy belso elbeszelese,
amelynek fontossâga, jelentese az ember elete. Koziiliink
mindenki egy elbeszelest alkot meg es el ât, es ez az elbeszeles
mi magunk vagyunk, az identitâsunk7 • (Elet)tortenet es identitâs
kapcsolatânak ezt a koncepci6jât pr6bâlom ervenyesiteni az
elemzes sorân.

A kutatasrol
Jelen tanulmânyban egy nagyobb tudomânyos projekt
reszet kepezo kutatâs eredmenyeire alapozva - mintegy annak
oldalhajtâsakent- sziiletett. A Babeş-Bolyai Tudomânyegyetem
Magyar N eprajz es Antropologia Tanszeken ugyanis az 1990-es
evek kezdetetol folyik az egyeni es kollektiv eletpâlyâk
vizsgâlata, abb6l a megfigyelesbol kiindulva, hogy „a
magaskultura biogrâfiai regisztereihez hasonl6an a populâris
kultura, a primercsoportok, lokâlis târsadalmak emlekezete is a
biogrâfiâk sokasâgât târolja es forgalmazza. " 8 E program kereten
belul keriilt sor az erdelyi arisztokrâcia, a protestâns lelkeszek9 ,
a nepi specialistâk 10 es a neptanit6k 11 elettortenetenek elernzesere.
A nepi specialistâkra vonatkoz6 kutatâs kereteben egy

sâromberki meselo 12 ember eletpâlyâjânak elernzeset vegeztem
el, kiterve a meselo es komyezete, egyeni tudâsa es a helyi tradici6
viszonyâra, valamint azokra a târsadalmi-gazdasâgi vâltozâsokra,
melyek a meselo es a mese visszahuz6dâsât eredmenyeztek 13 •
Most viszont azokat a jelenteskepzo gesztusokat,
mechanizmusokat - valamint ezek funkci6it - kivânom
bemutatni, melyek az interju-helyzetben rogzitett szoveg (tortenet)
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szintjen megjelentek. A dolgozatnak ebben a văltozatban tehăt
csupăn az interju helyzetre, azon beliil is csupăn az eletut egyes
mozzanatair61 kesziilt narrativumokra, az esemenyek (tortenetek)
,,ătirăsănak" a gesztusăra figyelek. Olyan kerdeseket erint, mint:
hogyan beszel az egyen 6nmagăr61? Hogyan konstruălja meg
magăt szovegekben? Mennyiben helyzetfiiggo, kontextusfiiggo
az on-elbeszeles?
A kutatăs alanya az 1926-ban sziiletett V., săromberki
nyugdijas parasztember, aki kozel fel evszăzadon ăt volt a
telepiiles reformătus egyhăzkozsegenek harangoz6ja, meszărosa
es meseloje 14 • Elettortenetet 2001. februărjăban kezdtem
hangszalagra rogziteni, es kisebb-nagyobb megszakităsokkal
kozel hărom h6napon ăt meselte eletet. V. a „kutat6" szăndeknak
nagyon megorvendett, s a kezdeti nehezsegek - a diktafon
jelenletenek illetve a megfeleni akarăs ăltal gerjesztett felelmek 15
- lekiizdese utăn egyre jobban belehelyezkedett az adatkozlo
szerepebe. Tobb alkakommal o maga keresett fel az elmondottak
kiegeszitese, pontosităsa erdekeben. Beszelgeteseink csakhamar
tulterjedtek a gyujtes celkitiizesein, s az elettortenet
,, bemondasa" mellett a faluban tortenteket ( elhalălozăs,
viszălykodăsok stb.) eppugy megbeszeltiink mint a politika napi
esemenyeit.
Vele is ugyanaz tortent, mint a huszadik szăzad vegi
paraszttărsadalom szămos specialistăjăval: kiszakadt abb61 a
keretbol, melyben szocializăl6dott. Elettere szeme lăttăra văltozott
meg, idegenedett el. Megbomlottak az egykori beszelgetesi
alkalmak, ătalakultak a szokăsok, az erkolcsi, a gazdasăgi es a
szociălis normăk. Egy olyan elidegenedett vilăg resze lett, ahol
emlekei es a r6luk sz616 tortenetek (a II. vilăghăborur61,
kollektivizălăsr61) măr nem aktivizălhat6k, nem kotik le a
hallgat6săg figyelmet, ahol meselokent (is) csupăn marginălis
hely jut szămăra.
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A biografia
V. 1926-ban sziiletett, egy negygyermekes
parasztcsalăd măsodik gyermekekent a Săromberketol ket
kilometerre fekvo Libăncs nevii tanyăn 16 • A tanyai elet
nehezsegeit măr korăn megismerte. Meg nemjărt iskolăba,
mikor munkăra fogtăk. Libăra, bărănyra vigyăzott, kesobb,
ahogy annyira nott, a tehenekkeljărt legelteni a kozsegi
berkekbe. Iskolăba csak a kora tavaszi es a teii h6napokban
jărhatott. Mindossze negy elemi osztălyt vegzett, ahol csak az
irăs-olvasăs illetve a matematikai alapmiiveletek elemi szintii
ismereteit sajătitotta el.
A măsodik vilăghăboru szele korăn elerte a tanyăt. 1942ben apja es nagyobbik testvere bevonult a hadseregbe, s ezzel az
idokozben szepen gyarapod6 gazdasăg (9 darab tehen, 18 diszn6,
majorsăg, 9 hold fold) vezetesenek es megmentesenek teljes
felelossege/ feladata az akkor 16 eves V-re hărult. A hăztăji
gazdasăg vezetese mellett kaszălni, kapălni, szabad idejeben
pedig halăszni jărt a kozeli Marosra.
1944 szeptemberere a frontavonal elerte a szomszedos
N agyemyet. A magyar tăbori csendorseg kiilrittette a Libăncsot
es Săromberket. V. es csalădja azonban az atyai meghagyăst
kovetve nem csatlakozott a menekiilokhoz, hanem ott maradnak
a tanyăn, a sajăt kezuleg keszitett 6v6helyre huz6dva meg. ltt
talălta oket a bevonul6 orosz hadsereg. Az oroszok
kenyszermunkăra (hidepiteshez) vittek, de măr a kovetkezo
napon megsz6k6tt es szerencsesen hazaert a tanyăra.
A hăboru ideje alatt puskăra tett szert. Madarakra, ozre
vadaszott, s a hatăron dolgoz6 asszonyokat ijesztgette vele. A hăboru
befejezese utăn meg rovid ideig hasznălta a fegyvert, az illetekes
hat6săgok azonban egy feljelentes nyomăn letart6ztattăk, a puskăt
elkoboztăk. Hadbir6săg ele ăllitottăk, majd nehăny kihallgatăs utăn
feltetelesen szabadlăbra helyeztek. Azonban meg a kovetkezo ev
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oszen belekeveredett egy verekedesbe: megvert egy roman vasuti
jegyellenort, mert az bozgomak (hazătlannak) nevezte. Ismet eljărâst
inditottak ellene. Ogyet a kolozsvări haditărvenyszeken tărgyaltak.
Ha.rom evet es ăt h6napot i.ilt a bărtănben Kolozsvăron illetve
Szamosujvăron, a politikai foglyok kăzătt.
Szabadulăsa utan behivtak ha.rom h6nap munkaszolgălatra.
Tăbb tărsăval Magyarrevre szăllitottăk, ahol a Korăsre epitettek
gătat, ehhez kellett a munkaero. Răvid szabadsăg utăn, 1950.
junius 5-en ismet behiv6t kapott. Ezuttal Kiscsiirre 17 vittek a helyi
ăllami gazdasăghoz szezonmunkăra, majd nemsokăra hat tărsăval
ăthelyeztek
a nagydiszn6di 18 ăllami gazdasăghoz
ăllatgondoz6nak. Innen Bukarestbe vittek, ahol el6bb a Scînteia
-haz, majd a hoeromuvek epitesenel dolgozott. Azutăn a snagovi
Vasile Luca farmon halor, majd az egyik memăk teheneinek
gondoz6ja volt, de dolgozott a Fieni-i cementgyărban, a Ialomităn
epi.ilo gătnăl, Leszpeden 19 es Fogarason20 is. Innen szerelt' le
1953 junius 27-en.
1954-ben megnosi.ilt, es ap6săhoz kăltăzătt Săromberkere,
de egy h6nap utăn a csalăd visszakăltăzătt a Libăncsra. Mivel a
helyi ănkormănyzat nem engedelyezte uj haz epiteset a tanyăn a
sziilok - V. tiltakozăsănak ellenere - Săromberken vettek hăzat
a fiataloknak. A haz azonban annyira romos ăllapotban volt, hogy
felujităsa remenytelennek bizonyult, s a csalădot ujabb
hăzvăsărlăsra kenyszertette. Az „ uj haznak" viszont nem voltak
gazdasăgi epiiletei, igy az ăllatok tovăbbra is az „ a!s6 hazna!"
maradtak. Ezert naponta hăromszor is le kellett jămi, ellătni a
gazdasăgi teendoket. A csalădi gazdasăg vezetese mellett
orvhalăszattal foglalkozott illetve alkalmi munkăt văllalt: tăbb
alkalommal is az ăllami gazdasăgokb61 tenyeszbikăkat vittek
vagonokkal Konstancara21 , ide szegodott el gondoz6nak. Ezekrol
az utjair61 hazaterve aztăn, akărcsak halăszelmenyeirol szines
tărtenetekben szămolt be a lătottakr61/ tapasztaltakr61.
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Az elso hullâmmal „ nem irt bea kollektivbe ", ot es meg
nehâny târsât csak a kovetkezo evben tudtâk „ beverni ". De meg
ekkor is sikeriil nemi foldet fenntartania a csalâd megelhetese
celjâb61. Am ennek hasznât sem sokâig elvezhette, hiszen 1972ben a teesz ezt is elvette. ldokozben, hogy csalâdja szâmâra a
megelhetest biztositani tudja munkâba âllt a helyi reformâtus
egyhâzkozsegnel. Kozel 40 evig volt az egyhâzkozseg
harangoz6ja, ekkor, mivel 6sszekiil6nb6zott a lelkesszel es a
prezsbiteriummal, nyugdijaztâk.
1979-ben testveret baleset erte. Ezert testvere megkerte,
hogy kolt6zz6n be a Libâncsra, s vegye ât az o es az apja
gazdasâgânak irânyitâsât. 6sszel apja meghalt, a kovetkezo
evben pedig testvere kikoltozott Sâromberkere, felajânlva neki,
hogy csalâdost61 koltozzon be az apai hâzba. Ezutân hârom
nyugalmas ev kovetkezett eleteben. Vâltozâst a hagyateki
târgyalâs meginditâsa hozott, mely akutt konfliktushelyzetet
eredmenyezett. A torvenyszek ugyan kimondta a vegzest, mely
szerint a testverek kerese jogos. V. azonban semmisnek
nyilvânitotta a torvenyszeki hatârozatot s tovâbbra sem volt
hajland6 kikoltozni a tanyâr61. A csalâdi civ6dâsok egyik
alkalmâval testvere a kezeben levo villâval fejbe verte feleseget.
Tobb evig elhuz6d6 eredmenytelen pereskedes kezdodott, am a
szândekos emberoles vâdjât ejtette a bir6sâg es az eljârâs vegiil
felmentessel ert veget. A pereskedes ideje alatt, amig Bukarestben
jârt fellebbezni, testverei a hat6sâgok segitsegevel feleseget es
gyermekeit kilakoltattâk a tanyâr61. A hâzat lebontottâk, a telket
pedig eladtâk. Ezzel eleteben egy korszak zârult le.
Elegtetelt V. eleteben az 1992-es foldosztâs sem hozott.
Az apai oroksegbol râ eso foldteriiletet testverei eltulajdonitottâk,
gyermekei pedig nem tâmogatjâk torekveseit, hogy jogainak
ervenyt szerezzen. A csalâdi tâmogatâs hiânya valamint a
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nezetkiilonbsegek folyamatos felszinre torese V-ta csaladon beli.ii
is marginalis helyzetbe sodorta.
1997-ben a felesege aut6balesetet szenvedett. V. allitasa
szerint a balesetert egyediili felelose a szemelygepkocsi vezetoje,
a vizsgalatijegyzokonyv viszont ennek ellenkezojet allapitotta
meg. Az interju keszitesenek idejen az iigy meg lezaratlan volt,
de a korhazi ellatas koltsegeit V-nek kellett kifizetnie.

A telepiiles - az egyen elettere
Saromberke22 a Maros kozepso folyasanak bal partjan
elteriilo masodik teraszon, az egykori Torda varrnegye es
Marosszek hataraban epiilt ki. A telepiiles lak6i szinte napjainkig
alapvetoen foldmiivelessel es allattartassal foglalkoztak, de mivel
a letfenntartas forrasaul szolgal6 foldteriilet nem tul nagy
kiterjedesii, mar a XVIII. szazadb61 vannak adataink arra nezve,
hogy a helysegben palinkafozessel, italmeressel es fakitermelessel
is foglalkoztak a parasztok. Sokan a Teleki-uradalomban vagy
annak ipari letesitmenyein illetve a kereskedelemben 23
helyezkedtek ell, igy teremtve elo csaladjuk szamara a
mindennapit.
Mindemellett a falu a szazad kozepeig alapvetoen agrar
tipusu telepiiles maradt. A templomban meg az otvenes evekben
ujkenyer iinnepen ott diszelgett a sz6szek ket oldalan a szant6veto ember gyiilekezetenek disze, a buzakoszoru, am az „uj idok
szele", a kollektivizalas es az iparosodas csakhamar letorolte a
templomfalakr61 a „maradisag" utols6 jelkepeit is. A szazad elejen
megepiilt vasut valamint a varosok es nagyipari letesitmenyek
kozelsege (Marosvasarhely mindossze 14, Szaszregen 18
kilometerre talalhat6, vasuton es miiuton egyarant konnyen
megkozelitheto) illetve a menetrendszerii vonat- es buszjarat
ranyomta belyeget a falu izlesvilagara, gazdasagi-tarsadalmi
arculatara. Ahatvanas evektol (a kollektivizalas utan) kedodoen,
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de foleg a 70-es evekben felerosodo mobilitas-laz 24
kovetkezteben a falu aktiv, munkabiro lakosai egyre nagyobb
szazalekban ingazo bermunkaskent kerestek meg kenyeriiket.
Az. allando ber nyujtotta stabilitâserzes kovetkezteben az emberek
legfeljebb masodik muszakban foglalkoztak gazdalkodassal, s
ez a helyzet a foldtulajdon visszaadasa utan sem valtozott meg.
Az eletforma valtassal, a tarsadalombol vaio rovidebbhosszabb ideig taro idoszakos kilepesekke/2 5 sziiksegszeriien
megvaltoztak a tarsadalom igenyei es kulturalis-gazdasagi
aspiracioi is. A foldtulajdon elvesztese felszamolta azokat az
egyiittelesi alkalmakat (fono, kalaka) amelyek a hagyomanyos
mufajok (mese, nepdal, stb.) eloadasanak alkalmai voltak26 .
Az ujabb generaciok szinre lepesevel- akik egy meroben
mas szocialis-tarsadalmi kozegben, es mas mormak szerint
szocializalodtak27 - a meselest, a haborurol szolo (szenvedes)
torteneteket a radio, a teve es a sajto sztartortenetei, sikersztoryi stb. illetve a pletyka 28 szinte teljesen kiszoritottak a
nyilvanossagbol2 9 •
Az elettortenet szovege - az „atiras"
A gyiijtesre egy megkesett fazisban keriilt sor, akkor,
mikor V. mar nem birtokolta a meselo szerepet, nem
ervenyesithette szovegrepertoriumat. Az elettortenet szovege
felkeresre, gyiijtesi helyzetben fogalmazodott meg. A gyujtes
soran, a szemtol-szembeni beszelgetes alkalmaval mintegy
kikenyszeritettem30 V-bol a sajat eletutra vonatkozo interpretâciot.
A vizsgalt szoveg tehat nem onmagaban, hanem egy specialis
szituăcioban, a meselo es a hallgato interakciojăban ( elozetesen
kinyilvanitott celok es szăndekok menten) konstitualodott. 31
Mint măr emlitettem, a felkeresre amikor sor keriilt, V. măr
nem meselt. Fellazultak azok a konektiv strukturak, 32 amelyek
integraltâk torteneteit. Nemzedekenek megoregedesevel, eltiinesevel
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egyiitt megszuntek azok az egyiittlet-alkalmak es azok az elvarâsok,
igenyek, melyek a tortenetek folyamatos eloadasat generaltak, es
amelyek V-t a nyilvanossag erotereben tartottak. Torteneteivel
szemben az elrejtes, az eltavolitas strategiai leptek elo.
Ebben a helyzetben a felkeres egy nem vart eselytjelentett
V-nek tortenetei eloadasara. Olyan alkalmat, mely lehetove tette
emlekei „kimenteset"33 es az emlekallitas gesztusat. U gyanakkor
alkalmat biztositott - eppen a torteneteivel szemben tanusitott
ertetlenseg (1. elrejtesi strategiak) reven (is)- megkerdojelezett
identitasa helyrealitasara is. Az „adatkozlo" statusa
fordu/6pontot 34 , uj - eddig fel nem tart - ertelmezesi
lehetosegeket nyitott meg az eletut elott. Ezert is volt sziikseg a
felkeres utan idore, amig a beszelgeteseket elkezdhettem
hangszalagra rogziteni. V. ugyanis ekkor alkotta meg, az uj
helyzetnek megfeleloen, elettortenete aktualis ( nemikepp a
kutat6nak = a kiilvilagnak sz616) jelenteseit. Ennek erdekeben
rajtam kiviil felesegevel es nehany „kortarsaval" is egyeztetett.
Ezek az egyeztetesek szamara az egyes esemenyek
forgat6k6nyvevel kapcsolatos konszenzus keresese mellett aj6
ideje nem gyakorolt szerep (meselo) begyakorlasat isjelentettek.
A felkeres uj dimenzi6t adott V. torteneteinek: a
megkerdojelezett onazonossag, a kozosseg altal alkalmazott elrejtesi
strategiak a kutat6 szandek kinyilvanitasaval ervenyilket vesztettek.
Ponosabban az elettortenetben olyan onarckep fogalmaz6dott meg,
mely eppen a kozosseg al tal deviansnak minositett cselekveseket,
az elettortenetben ănidegen 35 mozzanatokat erositette meg,
fogalmazta at vagy eppen hallgatta el, az enonto/6gia 36
megszerkeszteseben az ănfelmentes strategiaja.t31 alkalmazva. A
narrativ viselkedesnek, ezen beliil a tortenetkrealasnak/atirasnak
ezt a strategiajat ha.rom peldan (tortenetseman) keresztiil pr6balom
bemutatni.
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Akozossegben V-rol tobb tortenet is forgalomban van. Ezek
egy reszet o maga adta elo killonbozo beszedalkalmakkor,
sz6rakoztat6 vagy egyeb szândekkal. Ezeket a kozosseg âtvette
es forgalmazni kezdte. Esetenkent a tortenet csattan6ja, a benne
talâlhat6 poen miatt, mâsokat a deviâns viselkedes peldâzâsa es
a peldân keresztill torteno eltâvolitâs szândekâval. A torenetek
mâsik reszet maga a kozosseg termelt ki rola. Ezek szinte kivetel
nelkill az eltâvolitâst, a marginalizâlâst szolgâljâk38 •
A tortenetek egy resze arr61 sz6l, hogy V. sokszor napokra
eltilnt otthonr61 anelkill, hogy valaki is tudott volna holleterol. A
tortenet bolyongâsai celtalansâga mellett felelotlenseget es
megbizhatatlansâgât hangsulyozzâk. Ezt az interpretâci6t az
elettortenet a konstancai ut elmondâsâval pr6bâlja ellensulyozni,
megsemmisiteni. E tortenetbol ugyanis az deriil ki, hogy a
tobbnapos kilepesi alkalmak a csalâdnak anyagi hasznot hoztak:
fizetest kapott, sot meg mellekkeresetre is szert tett39 , mely a csalâd
teii tiizelojenek gondjât megoldotta.
A tortenetek mâsik resze a csalâdi orokseg elosztâsa koriil
kialakult vitâkra utal. Testverei es csalâdjuk torteneti szerint V.
kovetelesei jogtalanok. Az atyai orokseget, s mint ilyen a
foldteriiletet is, a csalâd torveny ertelmeben igazsâgosan osztotta
el40 , es a V. resze pedig az6ta is parlagon hever. Ezzel szemben
V. elettorteneteben azt âllitja, hogy ot az apai oroksegbol
kiforgattâk, a foldteriiletbol is kevesebbet adtak neki, es azt is a
termekenyseg szempontjâb6l elonytelen parcellâkban. A
hâborur6l sz616 tortenetekben pedig ez meg egy tovâbbi reszlettel
egeszill ki: ugyanis ebbol az deriil ki, hogy a nemetek es aztân a
oroszok kezebol neki sikeriilt megmentenie a gazdasâgot (a
teheneket es diszn6kat), melynek ârâb61 kes6bb a foldeket is
vâsâroltâk. Ezzel a tortenettel egyben a foldtulajdon kerdeseben
is a maga igazât erositi meg (a fold az ove, hiszen neki koszonheto,
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hogy megvettek). Ez a gondolat a 1992-es fodvisszadâs kapcsân
sz6 szerint is megfogalmaz6dik.
A tortenetek harmadik vonulatât tobbnyire fiatalkori verekedesek
elbeszelesei kepezik. Ezek a tortenetek ertheto m6don nem
keriiltek beie az elettortenet szovegebe, noha nemelyiket V.
egyebkent szivesen meselte hallgat6i szâmâra. Ezeket az
elhallgatâs szândekât61 vezerelve hagyta ki, ugyanis a
verekedesekrol, csinytevesekrol sz616 tortenetek nem illenek bele
abba a kepbe, amely a kiilvilâg fele forgalmazott enkepetet hivatott
megkonstruâlni. Illetve ezek ellensulyozâsâra olyan torteneteket
(hogyan kenyszeritettek a kollektivbe vaio beiratkozâsra,
bortonelmenyei, katonaelmenyei) meselt el nagy szâmban
amelyek a szenvedo emberrol sz6lnak.
Osszefoglalâs
Egy emberrol tortenetek kiilonbozo okokb61 es kiilonbozo
cella! sziilethetnek, hasznâlatuk m6dja, de a hasznâl6 szemelyek
kore is, kiilonbozo lehet. Intezmenyeket, gyakorlatokat,
torvenyeket ertekrendeket tartanak fenn, termelnek, legitimâlnak.
Az eletut-interju sorân V. âltal konstituâlt es a kozossegben
forgalmazott tortenetek tartalmi kiilonbsegei az „onkenteleniil
folytatott valamilyen elet" (amit komyezete deviânsnak itel) es
a „valamilyennek lâtszani akaras"41 kozotti fesziiltsegbol ad6dik.
Egyben a figyelmet az eletut es az eletut egyes mozzanataira
vonatkoz6 pillanatnyi reflexi6k kozott meghuz6d6
kiilonbsegekre, az egyes reflexi6k konstitutiv es erosen intenci6illetve kontextusfiiggo voltâra hivja fel. Az osszefoglalasnak is
ebbe az irânyba kell elmozdulnia. Mindenek elott az mondhat6
el, hogy: ( 1) a torteneteket fenntart6 kontextus eltiinesevel
egyidoben, vagy azt kovetoen a tortenetek is valtozasokat
szenvednek el (a vice vagy a hazugsagtortenetek iranyaba
mozdulnak el) vagy megsziinnek ujratermelodni. (2) az
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elettortenet szovetebe beleszott, es uj jelentesekkel felruhâzott
tortenetek mar csak a kutat6 irânyâba forgalmazhat6ak, a helyi
kozoseg nem vesz tudomâst r6luk. Es mint ilyen nemjâr egyi.itt
az egyen kozossegi reintegrâci6jâval.
Ugyanakkor a tortenetek elohivâsa - fiiggetleniil att61,
hogy azt V. teszi sajât identitâsânak megerositese vegett, vagy
pedig a kozosseg V. marginalizâlâsa celjâb61 - târsadalmi
gyakorlatkent ertelmezheto: annak a vâgynak a kifejezodesekent,
hogy onmagunkat mint târsas lenyt komyezetiinkbe beillessziik,
s az egyezes vagy elhatârol6dâs reven megtalâljuk sajâtos
târsadalmi helyzetiinket42 •
V. on-elettortenetenek elmondâsa az ellenemlekezet
kateg6riâjâba tarozik4 3 , az esemenyeknek egy olyan ertelmezese,
mely szembehelyezkedik a csalâd (testverei, gyermekei), a lokâlis
kozosseg ertelmezesevel, valamint a hivatalos szervek (rendorseg,
torvenyszek) vegzeseivel. A kozosseg âltal V-rol forgalmazott
tortenetek pedig- mivel celjuk a kirekesztes es az elhallgattatâs
- a kulturâlis felejtes egyik formâja, normativ inverzi6, mely azert
„tart eletben [... ] egy, a mâsikr61 alkotott kepet, mert szilksege
van râ a sajât kontradisztinktiv onmeghatârozâsâhoz." 44 A
deviâns, a megszokott61 eltero cselekveseirol sz616 tortenetek
tehât a kozossegi normâk, viselkedesi szabâlyok es magatartâsi
· mozgâsterek inverz kifejezodesei. A szabâlyok helyett arr61
beszelnek, hogy mit es hogyan nem szabad tenni a kozosseg
,,tisztes polgârakent".
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iskolai tortenelemtanităs kereteben szereznek ismereteket, s mint ilyen
ertheto, hogy az esemenyek tragikussăgăt nem tudjăk az ătelokhoz
hasonl6an erzekelni. A szemleletbeli kiilonbsegek pedig az elhatărol6dăs
strategiăjăt hivjăk elo.
28
„az olyan kozosseg, amely măr restell tiindermesekrol es sărkănyokr61
beszelni, az sajăt mindennapi dolgait beszeli" (v.o. Nagy 1995. 154.)
29
A nyilvănossăg (biosz politikosz) fogalmăt habermasi ertelemben
hasznălom. Ebben a megfogalmazăsban a nyilvănossăg olyan ter/teriilet,
mely egyarănt Jetrejohet a beszelgetesben (lexisz) mint a kozos cselekvesben
(praxisz) Habermas 1999. 53.
30
Vo. Bir6 I 994. 66.
31
Niedermiiller I 988. 30 I.
32 A konektiv struktura „kozos tapasztalati vărakozăsi es cselekvesi teret
alakit ki, amely a maga elkotelezo ereje reven bizalmat szerez es eligazităst
nyujt. [... ] a tegnapot is hozzăkapcsolja a măhoz, megpedig olyan formăn,
hogy meghatăroz6 elmenyeket es emlekeket formal es oriz meg, a tovahalad6
jelen horizontjăn egy măsik ido kepeit es torteneteit is magăba zărja."
(Assmann 1999. 16.)
33
Az emlekek extemalizăci6jăr61 l. Assmann 1999. 23. iii. 38.
34
A fogalmat Mandelbaum David Gandhir61 irt tanulmănyăban hasznălja.
(Mandelbaum I 982. 29 - 45.) Megfogalmazăsăban „a fordul6pontot a
fontosabb văltozăsok jelzik, amelyek az ember eleteben eload6dnak. Egy
ilyen fordul6pont akkor vălik teljesse, amikor az adott szemely ujfajta
szerepeket văllal, ujfajta kapcsolatba keriil măsfajta emberekkel, es uj
entudatot alakit ki." (I.m. 36 - 37.) A fordul6pontok bekovetkezhetnek
egyetlen esemeny vagy tapasztalat folytăn vagy fokozatosan (pi. oregedes).
Lehetnek eloirt, kotelezo jellegiiek (iskola, hăzassăg stb.) vagy egyenileg
vălasztottak. A fordul6pontok elfogadăsăt, integrălăsăt az egyen reszerol
az adaptăci6k (U.o.), a komyezet reszerol a szocializăci6 val6sitja meg.
35
Tngelyi 1998. 194.
36
Hankis 1980.
37
Az onfelmentes strategiăja azt jelenti, hogy a mai rossz a korăbbi rossz
kovetkezmenye, mindenert a vilăg, az eletben benne rejlo rosszat okolja az
egyen. (V.o. Hankis 1980. 37-37.)
38
V.o. Gagyi 1994. 87-94.
39
V. 1963-ban a Săromberki Mezogazdasăgi Termelo Szovetkezet
tenyeszbikăit szăllitotta Constaţara. Az ăllatok ătadăsakor osszegyiijtotte
34

329
https://biblioteca-digitala.ro

azok kotofokeit, majd hazaterve eladta a szomszed kozseg mezogazdasagi
termelo szovetkezetenek.
40
A vagyonelosztas soran kialakult vitat torvenyszeki vegzes zarta le, itt
szentesitettek a javak elosztasat.
41
V.o. Kashuba 2004. 114.
42
V.o. Kashuba 2004. 115.
43
Az ellenemlekezet olyan emlekezes, amely a hivatalos emlekezesben
elnyomott elemeket allit eloterbe. Egy es ugyanazon esemeny a leheto
legelterobb m6don raktaroz6dik el az individualis emlekezetben. Egy
ellenemlek azonban egy lepessel ennel is tovabb megy, amikor kifejezetten
ellentmond egy masik emleknek. (Assmann J. 2003. 27-28) Az
ellenemlekezes a mult vagy a jelen egy masfajta konstrukci6javal
helyezkedik szembe. Azon faradozik, hogy a maban jelen tartsa a tegnap
egy olyan kepet, amely ellentmond a jelennek es megkerdojelezi
legitimitasat ( Aleida Assmannt idezi J. Assmann 2003. 276.) Ugyanezt
David Biale es Amos Funkenstein: counterhistory, azaz ellentortenet nevvel
illeti.
44
Assmann J 2003. 271. Szerinte ez a felejtes egy mnemotechnikaja.

IRODALOM
ANTAL Lâszl6
1976 Szemantikai interpretâci6 es nyelven kivilli tartalom
Âltalanos Nyelveszeti Tanulmanyok 11. 5- 14.
ASSMANN, Jan
1999 A kulturalis emlekezes. !râs, emlekezes es politikai identitâs
a korai magaskulturâkban. Atlantisz Konyvkiad6, Budapest
2003 M6zes, az egyiptomi. Egy emleknyom megfejtese. Osiris
Konyvkiad6, Budapest
BARTHES, Roland
1988 Bevezetes a tortenetek strukturâlis elemzesebe. In: Kany6
Zoltân-Siklaki Istvan (szerk.): Tanulmanyok az
irodalomtudomany kărebol. Budapest, 378-398
BECZE Mârta-KESZEG Vilmos:
330
https://biblioteca-digitala.ro

2001
Palastban. Lelkeszek sz6rvânyban, Mentor,
Marosvâsârhely
BECSKEHÂZI Attila:
l 991 Val6sâgfelepites az elettărtenetekben. Val6sag, 7. evf. 6573.
BÎRO Zoltân
1990 Intezmeny-kepviselet-civil târsadalom. Âtmenetek A
mindennapi elet antropol6giâja 1. 5-15.
1994 A tărtenetmondâs mint az antropol6giai kutatâs târgya.
Antropol6giai Miihely 2. 55-72.
ELIADE, Mircea
1990 Încercarea labirintului. Cl. H Rocquet kerdeseire vâlaszol
Mircea Eliade. Cluj-Napoca
GAGYI J6zsef
1994 Marginalizâlt szemely egy szekelyfăldi faluban.
Antropol6giai Miihely 4. 1. 87-94.
HABERMAS, Jurgen:
1999 A tarsadalmi nyilvanossag szerkezetvaltozasa. Osiris
Kănyvkiad6, Budapest
HANKIS Agnes
1980 En-ontol6giâk. Az elettărtenet mitol6gikus âthangolâsa. In:
Frank Tibor-Hoppâl Mihâly (szerk.): Hiedelemrendszer es
tarsadalmi tudat II. Tămegkommunikâci6s Kutat6kăzpont,
Budapest
KASHUBA, Wolfgang
2004 Bevezetes az eur6pai etnol6giaba. Csokonai Kiad6,
Budapest
KESZEG Vilmos
2002 Homo narrans. Emberek, tărtenetek es kontextusok.
KOMP-PRESS, Korunk Barâti Târsasâg, Kolozsvâr
2005/2006 Elosz6. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Specialistak,
eletpalyak es elettărtenetek 1-11. Scientia Kiad6, Kolozsvâr, 7-30.
331
https://biblioteca-digitala.ro

KESZEG Vilmos (szerk.)
2005/2006 Specialistak, eletpalyak es elettortenetek 1-11. Scientia
Kiad6, Kolozsvâr
MANDELBAUM, David G
1982 Egy eletrajzi tanulmâny: Gandhi. In: Kiillos Imola (szerk.):
Az eletrajzi m6dszer. Documentatio Ethnographia 9. MTA
Neprajzi Kutat6csoport, Budapest, 29-45.
NAGY Olga
1982 Realista torekvesek a nepi pr6zâban. In: Kiillos Imola
(szerk.): az eletrajzi m6dszer Documentatio Ethnographica 9.
MTA Neprajzi Kutat6csoport, Budapest, 163-184.
1995 Palyakep fennyel es arnyekkal. Erdelyi Gondolat,
Csikszereda
MOZES Andrâs
e. n. Adatok Saromberke tortenetehez I-IV. (Kezirat. Sâromberki
Reformâtus Egyhâzkozseg Leveltâra)
NIEDERMULLER Peter:
1988 Elettortenet es eletrajzi elbeszeles. Ethnographia, XCIX.
evf. 3-4. 376-389
Osvâth Imola (szerk.)
2007 Neptanit6k. Eletpalyak es elettortenetek. Scientia Kiad6,
Kolozsvâr
SZABO Judit
1977 R6zsa kiralyfi. Berekmeri Sândor gemyeszegi mesei.
Kriterion Konyvkiad6, Bukarest
TENGELYI Lâszl6:
1998 Elettortenet es sorsesemeny, Atlantisz Konyvkiad6,
Budapest
2007 Tapasztalat es kifejezes, Atlantisz Konyvkiad6, Budapest
V AJDA Andrâs
2005/2006 Egy meselo ember „val6di elete". In: Keszeg Vilmos
332
https://biblioteca-digitala.ro

(szerk.): Specialistak, eletpalyak es elettărtenetek 1-11. Scientia
Kiad6, Kolozsvâr, 665-782.

***

1994 Saromberke 1319-1994. Sâromberki Reformâtus
Egyhâzkozseg, Kolozsvâr

POVESTE DE VIATĂ SI IDENTITATE
LEGATURA POVESTE DE VIATA-IDENTITATE 1N
'
,
CAZUL UNUI AGRICULTOR DIN SAROMBERKE
Rezumat
...,

'

'

,_.

A

Povestirile si
, istoriile fac lumea mai reală fiindcă relatează
tot ce se întâmplă.Toată lumea, toţi oamenii, au povestea lor iar
legătura acestora cu identitatea voi încerca să o exemplific prin
intermediul poveştilor unui agricultor din Sâromberke.Pentru
acesta pentru început am analizat mersul vieţii sale, anturajul său,
cunostiintele lui personale, traditiile locale,de asemenea
'
'
'
schimbările economice,care au influentat viata povestitorului.
' interesat
'
Pentru început, din interviu, m-a
partea care se
referă la anumite momente ale vietii celui care povesteste si la felul
'
' cele
'
în care acesta încearcă să le „transcrie".Chestiunile
mai
importante au fost cele legate de modul cum vorbeşte respectivul
despre propria lui persoană, despre felul în care reuşeşte să se exprime
în text, în ce măsură este dependent în povestire de context.
Subiectul analizei s-a născut în 1926 si este un tăran
' a fost angajat
'
pensionar din Sâromberke.Aproape jumătate de secol
la biserica reformată din comună ca să tragă clopotele şi a fost şi
măcelarul comunei.A început povestea de viaţă în luna februarie
2001.Convorbirile purtate au depăşit însă subiectul propus,
ajungând la evenimentele din comună,situaFa politică şi economică.
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La fel ca si alti subiecti si acesta a devenit în relatări parte
' 'istoriile'povestite
'
dintr-o lume străină,
fiind depăşite, pentru că
se refereau la al doilea război mondial, la colectivizare,etc.

Biografia
S-a născut în 1926, într-o familie cu patru copii, el fiind
al doilea copil în familie, ce trăia într-o gospodărie numită Libancs,
la 2 km distantă de Sâromberke. De mic a cunoscut greutătile
'
'A
vietii de la tară, la scoală mergând doar primăvara si iarna.ln
' celui 'de al doilea
'
'
timpul
război mondial,tatăl şi fratele mai mare
au plecat la război, eroul povestiri,V., de 16 ani, rămânând să
aibă grijă de gospodărie.
A făcut rost de o puscă
, si
, a încercat să vâneze însă a fost
denunţat şi arestat.După ce i s-a confiscat puşca a fost eliberat
însă mai târziu a fost condamnat la trei ani si
, cinci luni de
închisoare pentru că s-a bătut cu un român.
După eliberare a fost concentrat de mai multe ori apoi, în
1954, s-a căsătorit si
, s-a mutat la Saromberke,unde a lucrat în mai
multe părti. A scăpat de primul val de colectivizare,dar anul următor
'
n-a mai scăpat.
A reusit să-si păstreze o parte mică de pământ, care
va fi totusi
luată
în 1972.Între timp s-a angajat la parohia reformată,
,
ca să tragă clopotele însă după patruzeci de ani s-a pensionat pentru
că s-a certat cu preotul şi cu comitetul parohial.
Din 1979 a avut parte de mai multe necazuri:fratele lui a
suferit un accident, a murit tatăl lui,a început procesul de
mostenire,unde
nimc nu a decurs cum ar fi dorit el.În 1997 sotia
,
'
lui a suferit si
, ea un accident, de care a fost găsită vinovată.
Amprenta locului asupra individului
Sâromberke a fost si
, a rămas o localitate agricolă.Până
la mijlocul secolului XX a fost un sat tradiţional însă după
colectivizare si
, după asigurarea mijloacelor de navetă, gustul
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oamenilor şi aspectul economico-social al satului s-au schimbat
mult.Cu schimbarea stilului de viată s-au schimbat si cerintele
'
'
'
societătii, la fel si aspiratiile culturale.Datorită faptului că
'
'
'
proprietăţile de pământ au fost luate nu au mai avut loc evenimente
comune precum mersul la tos, claca, unde se povestea, se cânta.
Generatiile mai noi aveau deja alte dorinte, aveau aparate de ra'
'
dio si
, TV.
Povestirea de viaţă-transcrierea
~
V.şi-a spus povestea de viaţă la cerere.In timpul
convorbirilor el s-a simtit aproape obligat să interpreteze situatiile
'
'
din viata sa.
' Pentru că lucrurile s-au schimbat mult de când V. a fost
tânăr, povestitorul a încercat să se folosească de ocazie pentru a
înfrumuseta întâmplările vietii sale.Din acest motiv a trebuit să
' lui si cu niste cunostiinte,pentru
vorbesc, în' afară de V. si cu sotia
,
'
'
'
'
'
a cunoaste adevărul.
'
Despre
V. în comunitate circulau multe povestiri,unele
distractive.Asa am aflat că V. obisnuia să dispară câteva zile,
' neseriozitate. V. a încercat
'
dând dovadă de
să contracareze aceste
poveşti relatând de exemplu cum a fost el la Constanţa cu livrare
de animale, de unde a făcut rost de bani în plus.
Alte întâmplări se referă la procesul de mostenire, iar a
treia parte de povestiri în mare măsură se referă la' aspecte din
tinereţea lui V.Însă din tinereţe acesta nu se poate lăuda decât cu
multe acte de violenţă şi bătăi.Despre asta însă nu el a povestit,
relatările lui referindu-se doar la întâmplările din care el a avut
de suferit.
Concluzii
Din toate acestea devine limpede că prin poveştile sale
de viată, V. vrea să apară altfel decât a fost în realitate,de aici
' dintre adevăr şi ceea ce s-a povestit.
conflictul
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Modificarea realitătii a fost posibil datorită trecerii
'
timpului de la întâmplare până
la poveste.Odată cu dispariţia
contextului, care sustine întîmplările, si întâmplările se modifică,
'
,
adică se deplasează spre anecdote sau minciuni, încât realitatea,
odată modificată, nu mai interesează decât pe cercetător. Prin
urmare nu putem să vorbim despre integrarea lui V. într-o
comunitate, câtă vreme comunitatea nu se mai interesează de
poveştile lui.
Povestea vieţii lui V. face parte din categoria de contra
amintiri, o interpretare care se opune interpretării familiei,
comunitătii locale, precum si interpretărilor oficiale.
'
,
Istoriile despre V. povestite de comunitate cu scopul de a-l reduce la tăcere, devin forme ale uitării culturale, o inversie „care
tine de viată", un portret alcătuit de o altă persoană, necesar în
'
'
definirea
individului,
care implică si evaluările celorlalti.
'
'
LIFETIME STORY ANO NATIONAL IDENTITY. THE
CONNECTION BETWEEN LIFE AND NATIONAL
IDENTITY FOR A FARMER FROM SAROMBERKE
Summary
The research is about a Hungarian farmer from Saromberke who
is telling his lifetime story. The author is concentrating his research
on the fact that the farmer is creating himself another identity
telling lies about his life. The situation is not favorable for the
research and the story has to be verified from more sources or
tellers.
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PIERDEREA IDENTITĂTII MAGHIARILOR
'
DIN MONEASA
Felicia Aneta Oarcea
Cele câteva simboluri identitare vizibile, păstrate biserica romano-catolică, cimitirul - dar si
, cele care le dau
consistentă, adică substratul cultural - confesiunea, limba, traditiile
' astăzi, despre exitenţa unei comunităţi maghiare,
'
- vorbesc,
romano-catolice, altă dată adânc ancorată în istoria Monesei.
Politicile asimilaţioniste ale comunismului au erodat-o treptat,
ajungând ca, în postmodernism, să identificăm frânturi din istoria
unui grup însemnat.
Reconstituirea istoriei si destinului comunitătii din
'
'
Moneasa a fost posibilă graţie monografilor
şi istoricilor judeţului
Arad, a documentelor păstrate în arhive şi a cercetărilor de teren,
care permit redarea intimităţii nealterate a unui grup.
Maghiarii spun despre ei că au fost aduşi de proprietarii de pământ
ca si
, muncitori la minele baronului. Ulterior, respectiv în perioada
interbelică, dorind să păstreze vechea îndeletnicire ei si-au
deschis
,
ateliere mestesugăresti. Cât despre locul în care au fost asezati ei
'
'
vorbesc de 'un' centru,' ,,cartier", conceput ca o barieră mentală,
1
dar si
, ca centru de păstrare a propriei istorii, memorii si
, identităti' •
Istoria acestui „centru" cu institutiile si oamenii săi, dar
'
,
si relatiile cu celelalte grupuri etnice, consolidate de-a lungul
,
'
timpului - ne referim la secolele XVIII-XXI - le desfăşurăm,
parcurgând firul cronologic.
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Istoricii unguri au considerat Moneasa ca pe o veche
aşezare maghiară; părăsită din cauza raidurilor turceşti şi, apoi,
repopulată cu familii româneşti, venite din judeţul Bihor2.
Atestată documentar în anul 1597, Moneasa a intrat în
stăpânirea lui Kornis Gaspar, care a primit minele de fier şi
izvoarele termale 3 • Dieta din 15 mai 1612 a hotărât ca domeniul
si
, cetatea Deznei, din care făcea parte si
, Moneasa, să fie administrate de Kerestesy Paul de Nagymegyer şi de soţia acestuia
Nemes Dorotea. Principele Gabriel Bethlen l-a considerat trădător
pe omul lui Bâthory şi a restituit vechile posesiuni familiei lui
Kornis Gaspar, respectiv fiului său, Kornis Sigismund, comitele
suprem al Zărandului şi Bihorului; apoi a nepotului său, Kornis
Francisc, care va fi deposedat, în 1651 de bunurile sale. Pentru
aceste proprietăţi au existat diferende cu Kerestesy Paul, care a
Primit si el aceleasi posesiuni, dar căzând în dizgratia principelui
'
'
'
transilvănean Gheorghe Râkoczi I le-a pierdut, pentru ca, în
timpul principelui Gheorghe Râkoczi II, satul să intre în posesia
lui Veer Gheorghe. Îndelungatele războaie austro-turce s-au
încheiat în favoarea austriecilor, care au considerat teritoriile
cucerite „achizitii noi". Ele au intrat în posesia Erariului. Acesta,
' 27 octombrie 1726 si 11 februarie 1732, le-a
prin diplomele din
dat înspre administrare ducelui italian' Rinaldo de Modena. În
1787, ducele italian, nemaiputând să le administreze, a cerut
schimbarea posesiunile sale cu altele din Italia.
La finele veacului al XVIII-iea, respectiv în anul 1781,
Moneasa avea deja un sigiliu de breaslă4 , de unde putem deduce
că exista o breaslă a „minerilor", cu rol important în viaţa
comunitătii.

'
Apoi, la sfârşitul
secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX,
Administratia domeniilor erariale a vândut întinsul domeniu al
'
ducelui de Modena
unor familii înstărite. Primită ca mostenire
'
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ereditară de

la Szotoczky (Szotoviky) Francisc, familia Nevery
a administrat şi Moneasa până în 1847, când a fost cumpărată de
către contele Walstein Wartemberg Cristian. Fiul acestuia a
vândut-o, la rândul său, în 1 iulie 1891, baronului Wenckheim5 •
După 1918, localitatea a intrat în proprietatea statului român.
Alături de familiile românesti, aici au fost adusi si colonisti
,
, '
'
maghiari. Tradiţia spune că, la începuturi - a doua jumătate a
secolului al XVIII-iea şi începutul secolului XIX- ei au fost
aşezaţi între baza sportivă actuală până la actuala Primărie (vezi
Schiţa localităţii). S-au ocupat cu prelucrarea minereului, în
„Furnalul şi forja de la Balint" (în apropierea Bisericii Baptiste
actuale), ,,Forja de la Bama" (în apropierea Primăriei actuale),
apoi la „Forja de la Băi" 6 •
La mijlocul secolului al XIX-iea activitatea minieră a fost
impulsionată prin construirea unui nou cuptor de topit fier.
Rentabilizarea activităţilor economice a impus noi colonizări cu
populaţie specializată, în jur de 28 de familii, care vor forma
„cartierul Jmelţ" (II. 1)- în graiul localnicilor - cuvântul
„schmelzofen" tradus din limba germană înseamnă cuptor de
topit. Devenite nerentabile forjele s-au transformat în nişte ateliere
de prelucrat unelte agricole. Populaţia specializată s-a grupat în
zona de exploatare şi prelucrare.
Prezenta maghiarilor a fost consemnată în schematismele
' şi în diverse acte parohiale. Spre exemplu, un
romano-catolice
act din 18 iulie 1788 atestă în localitate 129 de suflete - evident
a fost consemnată şi populaţia de confesiune catolică din filiile
Ravna, Dezna, Buhani, Dieci si Crocna7 • Schematismul din 1793
'
nu face referiri la numărul credinciosilor
catolici, notând doar
'
numele preotului paroh 8 • La începutul
secolului al XIX-iea,
respectiv în anul 181 O, au fost consemnati 156 romano-catolici
' Ocresterenumerică
"inmatre"; în 1812-137; 1814-105, 1816-78.
'
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si procentuală considerabilă a romano-catolicilor se remarcă în
'
intervalul
1854-1855, când sunt adusi alti colonisti maghiari.
' procentul
'
' lor a scăzut la
Cu exceptia anului 1889, când
'
12,35%, romano-catolicii
până în 1900 au reprezentat peste 20%.
Secolul XX a adus importante schimbări în viata comunitătii.
'
Doar în anul 1913, ei au mai detinut 21,24%. Pe' tot parcursul
' a scăzut continuu- asa cum
veacului, numărul si procentul lor
'
'
reiese din tabelul 1 - pentru ca, la recensământul din 2002,
ei să
se situeze în spectrul confesional la 1, 70%, cu un număr de 17
persoane9 •
Ca grup etnic, numărul si procentul maghiarilor poate fi
desprins din Tabelul 2. Începâ~d cu recensământul din 1930,
Populatia catolică a scăzut continuu, numeric si procentual. Dacă
în anul' 1930, ei mai reprezentau 10,83%,' în 1941 si 1966
procentul lor a fost de 4 si respectiv 4,29%, iar în 2002, a' scăzut
'
la 1,70% 10 •
Această scădere periclitează, astăzi, identitatea etnică si
'
confesională a maghiarilor din Moneasa.
Cu toate acestea,în localitate identificăm simbolurile identitare
ale grupului - biserica romano-catolică (11. 2), casa parohială,
cimitirul si fosta scoală confesională, aflate în cartierul „maghiar,"
' la vechea
'
care trimit
comunitate maghiară locală.
Biserica romano-catolică. Religia.
Construirea bisericii romano-catolice a fost sprijinită de
administratorul domeniului ducelui de Modena, Bohus Emeric .
Lucrările la noul edificiu,situat în apropierea centrului
administrativ, ,,în mijlocul posesiunii domnului", au fost finalizate
în anul 1760. Văduva Anna Ficher a făcut, cu această ocazie, o
însemnată donatie. Biserica avea să fie sfintit, în anul următor, la
data de 8 februarie, de către parohul' din Siria, Vicentiu
'
'
Karleczhoffer, primind hramul „Tuturor sfintilor"
- ,,Minden
'
11
Szentek" •
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La început a fost o curatelă, păstorită de călugărul
franciscan Aloysius Trabachez, după care, din 1784, a devenit
parohie. Cu timpul, funcţionarii de stat sau nobilii din zonă au
făcut, alături de comunitatea catolică, importante donatii.
'
Administratorul domeniului Nevery, Kosztolănyi Iosif, a donat
un candelabru de aramă argintat, iar soţia acestuia, născută
Moldovany Maria, odăjdii si o cutie destinată sfintelor taine,
' 12 •
pentru împărtăsania bolnavilor
În vre~ea parohului Szlebarszki Ioan, cu prilejul vizitei
canonice a episcopului romano-catolic Koszeghy Ladislau, a fost
edificată sacristia.
Ploile abundente din 27 august 1813 au distrus biserica
si
, casele situate în apropiere, toate aflându-se de-a lungul văii
Moneasa. Parohul JuhaszAndrei a părăsit-o. Abia după asigurările
date preotului si succesorilor săi de către mosierul TorokAnton
'
,
de Vărşand, că pentru un trai decent va beneficia de un salar de
6 fl si 3 gr. Fontă, la conducerea parohiei a venit Melko Iosif.
În timpul baronului Nevery, respectiv în anul 1830, a fost
restaurată casa parohială 13 , aflată lângă biserică* . Cinci ani mai
târziu a avut loc vizita canonică a episcopului Lonovici Iosif.
Din 1844, salariul preotului Simeon Graff a fost majoratI 06 fl, 40 măsuri de grâu de mâna a doua, 24 de porumb, 48
măsuri de orz, 12 oce de vin, 14 stânjeni lemne de foc, 24 cărute
de fân, iar din fondul cultelor a primit 91 fl şi 21 cr. ln plus preotul
s-a bucurat de sustinerea baronului Nevery si a succesorlui său
Waldstein Ernest. ' Aniversarea centenarului' bisericii a animat
întreaga suflare catolică din Moneasa. Walstein a suportat
cheltuielile de restaurare a bisericii, din donatiile enoriasilor s-au
pus clopote noului turn. ln ziua de 15 iulie 1860, după finalizarea
lucrărilor de restaurare, edificiul a fost sfintit 14 •
' primar comitatens
De asemenea, la initiativa medicului
'
Kery lmre a fost organizată a chetă pentru cumpărarea unui ceas.
A

A

)
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)

,

S-au strâns 113 fl., sumă cu care s-a achizitionat ceasul, de la un
ceasornicar vestit din Pâncota. Din donaţia' lui Algaier, născută
Talsits Ana, si
în anul 1863, bisericii i-a fost
, a credinciosilor,
,
adăugat un baldachin si patru candelabre de perete. Sotia contelui
' Schwarzengerg Anna, a donat
' bisericii,
Walstein Ernest, printesa
'
~
în anul 1867, nişte odăjdii din catifea bordo, brodate. In anul
1874 a fost achizitionat
un harmoniu cu 230 fl. Banii au fost
,
adunati, la initiativa
aceluiasi
,
, medic.
După o activitate remarcabilă, parohul Simeon Graff s-a
stins din viată
, la data de 24 octombrie 1882, fiind înmormântat
în cimitirul romano-catolic din localitatea Moneasa.
Si-a îndeplinit cu devotament atributiile. Urmasul său,
,
'
'
parohul Nicolae Scheidt şi-a îndeplinit cu acelaşi devotament
atributiile.
, Printre preocupările sale amintim renovarea interiorului
si
exteriorului
bisericii. A organizat o chetă- s-au strâns 42 f1 -la
,
care episcopul Bonnaz Alexandru a donat şi el 200 fl. Mobilierul
a fost parte reînnoit parte restaurat iar odăjdiile, în valoare de
din partea printesei
Anna
230 fl, au fost primite ca donatie
'
,
Schwarzengerg.
Parohia a fost frecventată de localnicii catolici, muncitori
la topitorii, dar si
, de cei veniti
, din cele 15 filii în 183 5 si
, 19 în a
doua jumătate a secolului XX - Buhani, Brusturescu, Dezna
Veche, Dezna Nouă, Donceni, Dulcele, Ignesti, Laz, Minead,
'
Nădălbesti, Neagra, Rănusa, Restirata, Slatina, Szemeld, Susani,
,
,
'
Valea Mare, Zimbru, Zugău 15 •
Lista preoţilor continuă cu secretarul districtual Fridericus
Siebig ( 1911-1920), vicearhidiaconul Joannes Koleszar ( 19201934), Venceslaus Olăh (1934-1937), Gabriel Kurcsics (19371940), Săntha Josephus ( 1941-1972), Stoianovici Petru ( 19732003 ?), Borjăk Lăszl6 (2003-).
După 1918, parohia din Moneasa, a fost subordonată celei
din Sebis, apoi celei Buteni, iar din 1992 parohiei romano-catolice
'
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16
din Silindia
• Asadar, datorită scăderii numărului de credinciosi
'
,
,
catolici a început să-şi piardă din importanţa avută altă dată. Cu
toate acestea, maghiarii din localitate îsi mai amintesc de micul
cor al bisericii, acompaniat de „Feri baci" sau de colaborările
dintre preotii
' ortodocsi
, si
, catolici, cu ocazia diverselor aniversări.
Spre exemplu, când a fost sfiinţită biserica,, ... în 1994 ... or adus
potirul de la Zagred". La oficierea slujbei religioase au participat
credinciosii ortodocsi, neoprotestanti, dar si preotul ortodox 17 •
,
'
'
'
Cu toate că azi nu mai sunt decât 17 enoriasi,
, ei continuă
să conserve zestrea spirituală si
memoria
înaintasilor.
,
,

Cimitirul.
Aflat în vechea vatră ,,maghiară", cimitirul situat în spatele
Scolii generale „Gheorghe Groza" cu clasele I-VIII, este străjuit
de niste brazi- unii plantati prin deceni11l opt al secolului XX, altii,
mai demult-care parcă păzesc crucile.Io partea veche, spre latura
vecină cu cimitirul baptist si penticostal, mai pot fi văzute câteva
cruci,unele r~puse de vreme, altele încă în picioare, acoperite de
rug de mure. 1n partea opusă, mai nouă, imaginea este a unui cimitir
~u morminte îngrijite.
In sfârşit,în partea de jos a cimitirului, se găsesc mormintele
familiei Gaspar.
Am identificat pe câteva cruci vechi, indicânt mormintele
unor preoti, ale unor rude ale vechilor proprietari de pământ, ale
unor împătimiti ai muntilor sau ale unor membrii ai comunitătii
catolice locale~ Aici îsi 'au rămăsitele preotul Simeon Graff (IL
4), Czârân Gyula (IL.' 5), Fiscuti landerer Anna.fiul şi nepotul

lui Nevery Josef de Gyula

Vărsand,

Kalman

şi

Josef 1829,

precum şi numeroşi localnici: fam1lia lui Ghedeon Gaspar, familia
lui Zoller, Sziics, Perko, etc.
Şcoala confesională romano-catolică.

Copii romano-catolici învăţau carte pe lângă parohie 18 ,
pentru că până în 1870 nu a existat şcoală. Clădirea a fost
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Evolutia vetrei satului

1Vatra Grozestilor - Oelani
2. Vatra Grozeştil or - Deal
3. Vatra Condeştilor
4. Vatra C i uperceştil or
5. Vatra Sondinceştilor
6. Centru administrativ al domeniului Wencl<heim
7. Grăd i na Mare
8. Perimetrul Băilor
9. Cartierul Jmelţ

'· ··
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•

Biserica

Romano -Catolică

Cimitiru catolic
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Inscriptie pe mormântul preotului
' Simeon Graff

Mormântul lui Czaran Gyula
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Familia Idei Perko

şi

familia Tiffeldorf
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şi

Florian Groza

construită

în timpul contelui Walstein Ernest iar scoala sustintă
'
,
financiar de conte, de episcopul Bonnaz Alexandru si de
'
comunitatea catolică. Dascălul a locuit în casa parohială.
Remunerarea si dotarea modestă nu a atras decât pe învătătorul
'
'
suplinitor, Koncsek
Ilariu 19 , care primea drept salar bunuri
în
natură: 20 măsuri de grâu, 20 de porumb şi 8 stânjeni de lemne,
iar din partea episcopului a primit ca donaţie 50 fl. Proiectul de
a da învătătorului 18 iugăre de păsune s-a materializat mai târziu.
~
'
'
lnsă, învăţătorii cu diplomă Klemm Martin, Vass Francisc,
Koncsek Ilarie, Matefi Andrei si Schmidt Ioan nu au fost
'
multumiti de salariu, părăsind postul.
Pentru o scurtă perioadă
'
'
preotul paroh Scheidt Nicolae a preluat şi funcţia de învăţător20 •
Apoi, în intervalul 1885-1910, când învăţătoarea Lembrech
Emma s-a îngrijit de pregătirea elevilor, numărul acestora a
ajuns( în 191 O) la 36. La salarizare a contribuit şi contele
Wenkheim cu 400 de coroane, iar episcopul de Cenad cu 100
de coroane anual2 1 •
Scoala a functionat până în 1924, când a fost
'
'
desfiintată.După acestă dată elevii maghiari au frecventat cursurile
'
scolii ortodoxe, devenită de stat. Clădirea fostei scoli maghiare a
'
'
fost
închiriată tâmplarului Joan Szabo, după care, din 1936, a
intrat în administrarea scolii de stat, care a organizat aici ateliere
'
pentru copii 22 •
Despre scoala de altă dată îsi mai amintesc bătrânii din
'
' şi ei cum bunicii lor, care
Moneasa. Maghiarii
catolici povestesc
au învătat aici. Spre exemplu, una dintre interlocutoare a relatat că
' a primit prenumele după învăţătoarea Lembrech Emma,
bunica ei,
pe care localnicii o respactau foarte mult. Dacă te consideră oarecum
străin de istoria lor, tinerii sau vârstnicii romano-catolici din
Moneasa îti localizează edificiul scolii confesionale, unde astăzi
'
'
este magazinul
alimentar „Buoni Amici
„M"23 •
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Limba
Considerată de către antropologi cel mai important simbol
etnic, cu care ar trebui să se identifice orice comunitate, în
Moneasa doar puţini mai utilizează limba maghiară. Totuşi,până
nu de mult maghiarii foloseau limba maternă în familie sau în
relatiile cu alti maghiari - prieteni sau rude. Astăzi, urmasii
'
'
,
vechilor maghiari nu mai vorbesc limba maternă, ci doar o înţeleg,
iar copii lor, probabil, o vor uita complet.

Repertoriul maghiar de nume.
Un alt simbol identitar vizibil îl constituie prenumele
autentice maghiare, care marchează prezenţa lor în localitate. Din
acest repertoriu amintim numele de Zoltan, Ladislau-ultimul cu
rezonantă istorică- sau numele de Erzsebet.

.

'

Tradiţiile

populare maghiare.
Relatiile de vecinătate, căsătoriile mixte si imaginarul
'
,A
colectiv au creat spatii de interferentă culturală. In conditiile
'
'
'
convietuirii cu românii,maghiari
au preluat
de la acestia o serie
'
,
de superstiţii: -în ziua de luni mutarea este interzisă;
-dacă vaca are ugerul brun, se leagă de coada ei o stea roşie,
pentru a nu fi deocheată de cineva;
-dacă cineva este deocheat i se stinge cărbune, procedându-se
în felul următor: într-un pahar sau ceaşcă se toarnă apă proaspătă,
în care se aruncă 3 bucăţi de jăratec, timp în care sunt pomenite
mai multe nume de bărbati si femei. Dacă jăratecul-cărbune
' '
coboară la fundul vasului, bolnavul este deocheat. Atunci este
spălat cu apa pe faţă, mâini şi picioare şi bea câteva înghiţituri.
Restul apei se toarnă la coltul usii sau pe o pisică 24 •
'
,
Din vechile ceremonialuri colective precum căsătoria sau
înmormântarea s-a mai păstrat doar rostirea slujbei în limba
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maghiară, însă pentru că,

de obicei, participă şi localnici români,
care nu o cunosc, câteva momente din ritualul religios sunt rostite
în limba română.
Maghiarii îşi mai aduc aminte de "Joia Verde", adică Joia
cu "ostya".
Mare a Sfintelor Pasti,
' când credinciosii
, se împărtăsesc
,
Functia de cantor o îndeplineste o singură persoană. Preotii vin
' pentru lăcaşul de cult, altă' dată
foarte' rar. Cu toate acestea, grija
neîncăpător, a fost mentinută din generatie în generatie. Familia
'
'
'
Florea din Moneasa îngrijeste
, mica biserică, străjuită de crucea
din marmură a celui care i-a dat splendoarea, Wenkheim
Frederich.

***

Dincolo de cele prezentate, mai trebuie să spunem că
localitatea este lipită de staţiunea Moneasa, unde s-a consumat
istoria baronilor si
, contilor
' maghiari de odinioară. Ei îsi, petreceau
vacantele în vilele cu care au împodobit parcul familiile
' Paradeyser, Wenkheim, Simony, etc.
Andrenyi,
Acestea erau construite în stiluri arhitecturale specifice
secolului al XIX-lea si
, începutul secolului XX. Era o altă lume.
, Totusi turistii si proprietarii de vile s-au bucurau de balurile
'
, '
organizate de catolicii din comună, în 24 iunie, de sărbătoarea
nasterii Sf. Ioan Botezătorul- intitulat „Krisztina-bal"- si de cel
'
din' ziua de 20 august, de Sfântul Ştefan 25 •
Un alt aspect supus analizei noastre este interetnicitatea
si (sau) interconfesionalitatea, manifestate, îndeobste în sânul
'
'
comunităţilor cu populaţii diferite. Antrologii au apreciat că, cele
două concepte, menţionate anterior, s-au plămădit ca urmare a
evolutiei în timp a conoasterii de la nivelul minim al
'
' nu stie nimic despre nimeni" la
intercunoasterii,
în care „nimeni
'
' totul despre toată lumea".
nivelul maxim,
în care „toată lumea stie
'
Căci convietuirea îndelungată, concretizată în cunoasterea directă

'

,
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sau indirectă 26 , a generat în timp, chiar vecinătăti intime,
'
concretizate în căsătorii mixte.
Amintim căsătoria dintre Ida Perk6* si Florian Groza,
prin dispensă regală, încheiată, în 8 noiembrie '193 8, în Biserica
Ortodoxă din Moneasa27 • (11. 7) Cei doi au copilărit împreună şi,
apoi, s-au căsătorit, după ce Florian Groza, care învătase în scoală
'
limba maghiară, a ajuns să-şi finalizeze studiile ' în perioada
interbelică la Timişoara. Referitor la această perioadă nepoata
lui Florian povesteşte: ,,Szentgyorgy care a cumpărat vila,
castelul, de la Andrenyi, avea un băiat care nu ştia năcăjitul
româneste. Si când s-a închis granita, în 1918, nu reusea să învete
' ca
' să poată să facă liceul' românesc. Tata era
' la Beius,
'
româneste
unde o' fost şi Gheorghe Groza 28 • Şi-atuncea Szentgyorgy,
bătrânul, i-a făcut lui tata invitatia de a merge cu ei la Arad, să
' să stea la ei ca membru al
învete la Liceul „Moise Nicoară",
'
familiei si să facă lectiile în româneste cu fiul său. Tata care vorbea
'
'
si ungureste
si româneste,
normal, a' reusit să intre în lumea bună.
,t
'
'
'
'
II tratau ca pe un membru al familiei, mânca la masă cu ei etc ....
Şi când în clasa a VIII-a de liceu, familia Szentgyorgy s-a mutat
la Timisoara,
tata s-o dus cu ei si
,
, ultimul an l-a făcut la Loga ....
Ei si tata a făcut Scoala Superioară de artilerie Timisoara. Inclusiv
cu~ se dansează'trebuiau să stie"29 • Bunele relatii î~ comunitătile
,
'
'
cu populatie mixtă s-au concretizat, asadar, si în actiuni de
'
'
,
'
,,mecenat".
Chiar dacă maghiarii din Moneasa sunt amenintati cu
' ' a
identitătii, prin uitarea limbii materne, situatia critică
ierderea
P
'
' maternă,
bisericii romano-catolice,
lipsa învăţământului în limba
ei sunt încă păstrătorii unei istorii şi memorii bogate.
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THE LOST IDENTITY OF HUNGARIANS FROM
MONEASA
Summary
The Hungarians from Moneasa was a powerful community of
miners, but nowadays they almost lost their identity. In 1760
they even had a Catholic Church. The locality had an
administrative nucleus and there was a confessional school (built
in 1870) and a graveyard with a parish house restored by Nevery
Alexa from Gyula-Varsand in 1830. The best period for the
locality was between 1891 and 1918, when the owner ofMoneasa
was the baron Wenkheim.
After 1918 an identity crisis started for the Hungarians in
Moneasa, which continued during the communist period.
According to the census of 2002, the number of Hungarians
diminished to 17 persons, which means 1,60% from the Moneasa
population. The politics applied during the communism reflects
the fact that nowadays the young Hungarians within the
community understand Hungarian language but they cannot speak
it with their family. The Catholic Church is now empty and visited
only by rare tourists.
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Tabelul 1. Structura

-;
C

<

l,J
V,
V,

1824
1827
1828
1832
1834
1837
1839
1847
1848
18S1
18S2
1854
185S
18S7
18S8
18S9
1861
1863
186S
1866
1868
1873

Romanocatolici
Nr.
%
79
17,59
96
20,55
100
20,87
112
22,67
115
22,90
85
19,23
130
23,67
120
20,68
120
17,64
170
25,75
173
26,09
273
35,77
280
36,36
226
31,47
170
25,37
100
17,21
110
21,35
115
22,72
125
23,67
129
23,75
131
24,53
129
24,33

confesională

Grecocatolici
Nr.
%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a localităţii Moneasa între 1824-1948, 2002

Structura confesionali
Ortodocşi
Evanghelici

Reformaţi

Izraeliţi

-;
ci

!-

Nr.

352
356
362
362
366
347
380
405
505
480
480
480
480
470
480
475
384
367
369
385
369
371

%
78,39
76,23
75,57
73,27
72,90
78,50
69,21
69,82
74,26
72,72
7,23
62,90
62,33
65,45
71,64
81,75
74,56
72,52
69,88
70,90
69,10
70

Nr.

%

Nr.

-

-

14
14
17
20
21
7

-

-

-

-

34
40
40
-

6,19
6,89
5,88

-

-

-

-

4

-

0,73

-

-

6

1,13
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5

15
15
10
10
10
10
16
15
21
24
27
20
30
18

%
3,11
2,99
3,54
4,04
4,18
1,58
0,91
2,58
2,20
1,51
1,50
1.31
1,29
2,22
2,23

Nr.

-

6

0,83
0,74
1,03

4,07
4,74
5,11
3,68
5,61
3,39

-

-

7

1.32
0,92
0,79
1,13

4
1
-

3

-

-

6
5

5

4
6

%
0,89
0,21

0,67
-

-

-

-

449
467
479
494
502
442
549
580
680
660
663
763
770
718
670
581
515

506
528
543
534
530

\,J

Ul

O'\

1875
1877
1880
1883
1886
1889
1892
1896
1898
1900
1902
1905
1907
1910
1913
1916
1937
1940
1943
1948
2002

119
122
135
137
115
85
148
148
148
140
125
125
125
125
164
85
70
45
86

53
17

23,51
23,87
25,04
25,32
22,41
12,35
23,01
23,01
23,01
20,95
18,99
18,99
18,99
18,99
21,24
12,74
8,81
6,27
10,12
6,47
1,60

2
3
3
3
3
2
2
-

-

-

360
364
369
369
370
572
460
460
460
500
487
487
487
487
586
563
717
659
758
750
950

-

-

0,29
0,45
0,45
0,45
0,45
0,25
0,29

-

Baotisti

I
I

71,14
71,23
68,46
68,20
72,12
83,13
71,53
71,53
71,53
74,85
74,01
74,01
74,01
74,01
75,90
84,40
90,30
92,29
89,28
91,68
89,96

20
18
23
23
22
22
17
17
17
14
16
16
16
16
I

3
-

-

3,95
3,52
4,26
4,25
4,28
3,19
2,64
2,64
2,64
2,09
2,43
2,43
2,43
2,43
0,12
0,44

3
3
3
3
4
4
12
12
12
3
21
21
21
21
12
10

-

-

-

4

0,56
0,58

-

-

Alte confesiuni
Penticostali
Nr. I
%
3,40
36 I

0,59
0,58
0,55
0,55
0,77
0,58
1,86
1,86
1,86
0,44
3,19
3,19
3,19
3,19
1,55
1.49

5

-

3
7

0,66

4
4
9
9
2
5

6
6
6
9
6
6
6
6
7
4
7
6
12
-

0,79
0,78
1,66
1,66
0,38
0,72
0,93
0,93
0,93
1,34
0,91
0,91
0,91
0,91
0,90
0,59
0,88
0,84

-

506
511
539
541
513
688
643
643
643
668
658
658
658
658
772
667
794
714
849

1,46

818

-

1.056

Nedeclarati

%
0,37
csanadiensis pro
anno1824, 1827, 1828, 1832, 1834, 1837, 1839, 1847, 1848, 1851, 1852, 1854, 1855, 1857, 1858, 1859, 1861, 1863, 1865,
1866, 1868, 1873,1875, 1877, 1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1900, 1902, 1913, 1916, 1937, 1940, 1943, 1948; D.J.S.A.,
Recensământul populaj,iei i al locuinj,elor, 2002 (format electronic)
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Nr.

%
3,97

Nr.

4
Sursa: A. D. Rom.-Cat. T., Colectia de schematisme, Catalogus venerabilis cleri dioecesis
42

0

Populatia după etnie
Români
Germani
Slovaci
Polonezi
Evrei
Cehi
Mlll!hiari
Nr.
Nr.
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
%
%
71,68
28
4,63
1880 604
91
15,06
433
14
2.31
/4,43
541
82,21
1,36
10
1900 658
95
9
1.51
1910 772
163
21,II
599
77,59
1,16
9
I
1930 720
78
10,83
621
86,25
2
0,27
0.13
3
0.41
1941 808
29
4
725
90
19
2
0,37 0,52
4,29
1257
94,72
5
7
1966 1327
57
0,09
1,70
97,72
I
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Sursa: Traian Rotariu (coord.) Recensământul din 1880. Transilvania, Ed. Staff, Cluj-Napoca, 1997, M.S.K., 1900, voi. I, Budapesta, 1902,
M.S.K, 1910, voi. 42, Budapesta, 1912; D.J.A.N.A., Recensămâ11tul di111930; Traian Rotariu (coord.) Recensământul din 1941.
Transilvania, Presa universitară clujană, Cluj-Napoca, 2002; D.S.J.A., Recensământul populaţiei şi locuin/elor din l 5 martie 1966.
Populaţie. Regiunea Crişana, voi. I, Direcţia Centrală de Statistică, Bucureşti, 1967; Recensământul popula/iei şi al locuin/elor din 2002
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NEHĂNY FONTOS KORULMENY HATĂSA A
SZATMĂRI SV ĂBOK NYELVVĂLTĂSĂHOZ

Bodi Erzsebet, Debrecen (Hu)
1712 es 183 8 kozott az un. tortenelmi Szatmăr megyeben
es a szomszedos U gocsa megyehez tartoz6 Turterebesen Turu/ung valamint a Szilagysagban fekvo Tasnadszanton - Santău
s Tasnadon - Tăsnad osszesen 31 svăb telepiiles, telepiilesresz
jott letre a teriiletet birtokl6 Kărolyi fauri csalăd al tal iranyitott
telepito politikajaval. Az elmult evek sorăn ebbol az eredeti 31
telepiilesbol I nagyon sokan elkoltoztek mas telepiilesekre, sot
voltak olyanok nem kis szamban, akik az orszagot is elhagytak.
A minket erinto Szatmar megyeben - judeţul Satu Mare-ban
Ermindszentre - Mintentiu, Ha/mira - Ha/meu, Erendredre '
Andrid, Berere - Berea, Piskoltra - Pişcolt telepiiltek at svăbok.
Ez ut6bbiakban felsorolt telepiileseken elo svabok letszama ugyan
nem nagy, de az erintettek svab szărmazasukat a mai napig tudjăk,
măsreszt nemetul hangz6 csaladneviiket is megtartottak. A
koznyelv nyomdakăn jărva ezen a 35-37 telepiilesen
szamontartott, nemet nemzetisegi csoportot nevezi a
neprajztudomany es a tortenelem is szatmari svaboknak. 2
Anyanyelviiket tekintve svăbok voltak. A nemet nyelvnek
. ezt a valtozatat teljesen az elso vilaghăboru vegeig majdnem
hăboritatlanul tartottăk eletiik termeszetes sajatos reszenek. 3
A szatmari svabok tehăt 1919 elott Magyarorszăgon,
illetve az Osztrăk-Magyar Monarchia magyar nyelvii ovezeteben
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laktak. A 20. szazad elso evtîzedeben mar elîndult egy folyamat
az elmagyarosodasuk îranyaba, amî fokozatosan erîntette elobb
a koznyelv valtast majd ez kîhatott az anyanyelvre îs. Megîndult
a svab nyelv vîsszaszorulasa a magyar nyelv javara. Ezt a
folyamatot a magyar hat6sagok es a r6maî katolîkus întezmenyek
nem gatoltak, sot bîzonyos esetekben 6szt6n6ztek îs.
Az Osztrak-Magyar Monarchîa osszeomlasa 1918-ban
teljesen uj kîhivasok ele allitotta a szatmarî svabok helyzetet
hasonl6an a tobbî nemzetîsegî kîsebbseghez. A Habsburgmonarchîa, az uralkod6 haz bukasa, mely tobb evszazadon at a
nemzeteket integralo egyseg garanciajat jelentette, a Magyar
Kiralysag felosztasa negy ut6dallamra, tovabba az osszeomlast
koveto tarsadalmi mozgol6dasok egyiittesen a politizal6dasnak
olyan hullamat înditottak el, mely valamennyi tarsadalmi
csoportot elerte. Ez a hullam j61 kivehetoen eppen a nemzeti,
nemzetisegi vonalak menten futott vegig, a nemzeti, etnikai
elkiilonito vonalakat serthetove tette.
Az elso vilaghaboru utan a hatalom reszerol lehetove valt
az ujabb cselekvesi programok elinditasa, a kisebbsegben leve
nemzetisegek felol pedig megkezdodott egy olyan
csoportkepzodesi folyamat, amelyben az erintettek fokozatosan
tudatara ebrednek az etnikai-nemzetisegi osszetartozasuknak, es
epiteni kezdik onazonossagukat.
Ebben a folyamatban felszinre keriilnek a csoporterdekek.
Ezekert a csoporterdekekert konkret szemelyek, allampolgarok
lepnek ki a kozelet szinterere, akkor is, ha az ellenallast kellett
kockâztatniuk. Ennek a csoportkepzodesi tarsadalmi folyamatnak
lehetiink megfigyelo tanui a szatmâri svabokat ert ket vilaghaboru
kozott zajlott esemenyekben. Kiilonosen a nyelvvaltast illetoen.
Termeszetesen ez a nyelvvaltasi folyamat kezdettol fogva nem volt
es szinte napjainkban sem egyenes vonalu. Toresek, iranyvaltasok,
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az onazonossag tudatanak iitkozese, csoportvitakjellemeztek. A
nyelvvaltasi folyamat fo ismervei koziil kiemelend6'k a kiilonosen
kedvez6'tlen es a kozossegre a hatalom reszer6'1 kiszabott feltete1ek,
amelyek olykor nem termeszetes mederben foly6 fejl6'dest, hanem
konfliktus helyzeteket ideztek el6'.
Az els6' vilaghaboru utani evekben szamontartott
valtakoz6 politikai hatalmi id6'szakok is tul rovidek voltak ahhoz,
hogy a nyelvvaltas egyenes vonal menten tortenjen. Volt olyan
kemeny korszak is, amikor a hatalmi politika eszkozkent hasznalta
fel a kisebbsegben letez6' szatmari svabokat. Kiilonosen a 30-as
evekt6'1 kezdve a visszanemetesiteskor, es f6'leg kozvetleniil a
masodik vilaghaboru utols6 h6napjaiban a malenkij robotra val6
elhurcolaskor. Ezek f6' iranyvalt6 hatassal voltak a nyelvvaltasra.
Nem hagyhat6k figyelem nelkiil a nyelvfoldrajzi es a
demografiai tenyez6'k sem. Anyelvfoldrajzi tenyez6'k abban az
osszefiiggesben jatszanak termeszetszerii szerepet, hogy a
Szatmar megye keleti reszen roman nyelvteriileten sz6rvanyban
talalhat6k svab telepek pl. J6zsejh.aza - lojib, Barlafalu -Borlesti,
Turterebes - Turu/ung mig a megye nyugati reszen Nagykaroly Carei vonzaskorzeteben zartabb es homogenebb svab telepiilesek
vannak. Ez ut6bbiak a magyar egyseges nyelvteriilettel allnak
szomszedsagban, illetve magyar telepiilesekkel vannak
koriilveve. A lakossag mobilitasa sem kozombos. Ez pedig
kolcsonos iranyu a svab es magyar telepiilesek kozott.
De ezeknel is nagyobb anyanyelvmegtart6 tenyez6' a
foldrajzi izolaltsag. Amennyiben rossz utviszonyok miatt a tobbi
telepiilesekhez viszonyitvajobban el voltak zarva a kiilvilagt61,
ott minden mas koriilmeny es befolyasol6 tenyez6', kozigazgatasi
dontes ellenere legtovabb tartottak meg anyanyelviiket a
mindennapi kommunikaci6jukban. A szatmari svabok eseteben
mind a mai napig Kisdengelegen - Dindeşti a f6'utvonalakt61
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felreeso telepiiles. Csak mellekuton lehet megkozeliteni.
Erdengeleg - Andrid es Mezopetri - Petreşti felol. A foldrajzi
izolaltsagot, a kiilkapcsolatok megneheziteset elsoszamu
tenyezokent kell elfogadni idegen nyelvi kornyezetben az
anyanyelv megtartasaban. Hasonl6 eredmenyre jutott Babai
Zs6fia a soproni foiskola tanara is, aki Magyarorszagon elo nemet
kisebbseg nyelvvaltasat kutatja. Szerinte jelenleg
Magyarorszagon a Baranya megyei Ofalu lakossaga tartotta meg
egysegesen nemet anyanyelvet, mert oda 1975-ig nem vezetett
kiepitett ut. 4
A demografiai tenyezok szinten termeszetes m6don
hatnak. Pl. Barlafaluban - Bor/eşti - Burlescht 1839-ben 223
svab lakos elt a 865 roman ajku lakosokkal egyiitt, 2002-es
nepszamlalaskor a szamlal6biztosok 902 lelket irtak ossze, amibol
roman 890, cigany 7, magyar 2, nemet 2, svab 1. Az empirikus
kutatas soran az egyik ott lak6 igy nyilatkozott: ,,Egy kezemen
meg tudom mutatni hanyan eliink meg svabok, illetve svabmagyarok Barlafaluban merthogy pontosan annyian, ahany ujj
vana kezemen. Rajtam kiviil - Egli (Malicskine) Maria (sziil.
1940-ben) nev szerint a kovetkezok: Mancz (Mărieşne) Emma,
Wendlinger Laurenţiu, id. Mesmer Stefan es if}abb Mesmer
Stefan." 5 A svab anyanyelv elhagyasa itt hamarebb kovetkezett
be, mint nagyobb letszamban egy tombben eloknel.
Kisdengeleg- Beschened - Dindeştiu Mic Szatmar megye
delnyugati reszen talalhat6. A 2002-es nepszamlalas alkalmaval
a szamla16biztosok osszesen 268 lelket irtak ossze. Koziiliik 75en romannak, 91-en magyarnak, 1O1-en svabnak vallottak
magukat. ,J(isdengeleg az egyetlen olyan Nagykaroly kornyeki
svab Jafu, aho/ a lakosok egymas kozt ma is svabul ertekeznek."
- rogziti Boros Erno, de ennek okat o is inkabb hosszantart6
foldrajzi izolaltsagukban latja, mintsem demografiai tenyezoben. 6
361
https://biblioteca-digitala.ro

A szatmări svăbok lakta telepiileseket Merk, Va/la} es
Zajta kivetelevel 1919-ben Romăniăhoz csatoltăk. A roman
kozigazgatăs kialakulăsăval a huszas evekben meg meghagytăk
a helyi egyhăzi iskolăban bevezetett nyelven val6 tanităst. Îgy a
keletebbre fekvo als6homor6diak, szakasziak, kisdengelegiek,
barlafaluiak, krasznasandorfaluiak, krasznaterebesiek,
nagyszakondiak nemet tannyelvii elemi iskolăba jărtak. A
nyugatabbra talălhat6 Nagykaroly es Tasnad văros kornyeki
fiatalok magyarul oktat6 egyhăzi iskolăt vegeztek. Ez ut6bbihoz
tartozik Kaplony, Csanalos, Kalmand, Mezofeny, Nagymajteny,
Gilvacs, Kiralydar6c, Mezoterem, Mezopetri, Szanyisz/6,
Csomakăz, Tasnad, Tasnadszant6 es Nagykaroly. Tehăt az
egyhăzi iskolăk tannyelve tekinteteben a trianoni ăllamhatăr
meghuzăsa utăn ket csoportra văltak szet a szatmări svăb falvak.
Het telepiilesen az anyanyelvhez legkozelebb ăll6 nemet nyelven
oktattak, mig 14 telepiilesen magyarul.
Erdekessegkent azt is meg kell j egyezni, hogy kozvetleniil
a măsodik vilăghăboru utăn azokat a telepiileseket hagytăk el a
svăbok, ahol folyamatos volt a nemet oktatăs es ekozben mas
nyelvet nem tanultak meg. Ugyanakkor a fokozatosan
elmagyarosodott kozsegeket nem hagytăk el, illetve nemet es a
magyar hadsereg kivonulăsăval ha utnak is indultak nyugat fele,
visszajottek. Anyelvvăltăs sem ekkor, sem kes6bb nemjelentette
a svăb etnikai, nemzetisegi szărmazasuk feladasat. A hăborub61
kikeriilo gyoztes fel is gondoskodott arr61, hogy a tobbi
nepcsoportt61 a megkiilonboztetes, a nemetek deporta.lăsa
megtortenjen a kollektiv biinosseg eszmeje alapjăn.
A ket vilăghăboru harmincas eveiben a roman oktatăsiigy
arra torekedett, hogy az erintett svăbok mint roman ăllampolgarok
gyerekei vagy roman nyelvii, vagy nemet nyelvii iskolăba
jarjanak. A terseg keleti teriiletein ez nem is jelentett problemăt.
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Egyik idos svab ferfi igy emlekszik vissza: ,,elso roman idoben
es Barlafaluban nemet tagozaton jartam iskolaba, aho/
negyedikig felvaltva, hol nemet, hol roman nyelven folyt az
oktatas. Otădikben es reszben hatodikban ăsszetettek bennunket
a roman tagozatosokkal, azok nem akartak nemetul tanulni, azt
mondtak, ugyis Romaniaban elunk. Att6l kezdve csak roman
nyelven oktattak bennunket. Miutan '40-ben bejăttek a magyarok,
a hatodik osztaly masodikfeleveben felig nemetul, felig magyarul
tanultam. Mivel a mi falunkban magyar nyelvet kevesen
hasznaljak, rosszul beszelek magyarul. Egyformanj6l beszelek
viszont nemetul meg romanul. "
Egy kaplonyi 1925-ben szilletett svăb lakos eletebol
megtudjuk, hogy az elemi iskola elso meg masodik osztalyaban
magyar nyelviibe, majd a harmadik es a negyedik osztalyba
nemet, az otodik es a hatodik osztalyba roman nyelvii iskolaba
jart. Ezert aztan egyik nyelven sem tudok rendesen - mondta
kritikusan 6nmagăr6l. 7
A ket vilaghaboru kozotti evekben az iskolaiigy es az
egyhaz 1930-ig szorosan 6sszefon6dott. A kozos cselekedetet,
majd a szetvalast maskepp latta a magyar piispokseg iranyitasaval
a helyben szolga.16 plebanos es maskepp ertelmezte az ăllami
oktatasi hivatal. Evita.ban a nepet, az egyszerii falusi embereket
olyan gyorsan akartăk atvaltani, maguk melle ăllitani,
anyanyelven kiviil mas nyelvre megtanitani, hogy nem veletleniil
keletkezett zavar. A lakosok nem tudtak eldonteni, hogy kit
kovessenek. Mindenesetre azok az emberek, akik nem voltak
eleg rugalmasak, most sajnaljak. Abb6l a meggondolăsb6l,
miszerint aki ahany nyelvet tud, annyi ember pi. a roman es az
irodalmi nemet tudassal konnyebben boldogulnanak a
megvaltozott tarsadalmi rendszerben, mint magyaruljelenleg.
Mi is tortent a ket vilaghăboru kozott? A roman aliam
măr 1919. augusztus elsejevel megsziintette az ăllamsegelyeket
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az egyhâzi iskolafenntart6knak. Ezert a helybeli hitkozsegeknek
maguknak kellett gondoskodniuk az iskola fenntartâsâr61, a
tanit6k fizeteserol. Volt olyan hitkozseg, amely ezt vâllalta, de
volt olyan, amelyik nem. Pl. a kâlmândi hitkozseg vâllalta. Ez
azzaljârt, hogy az iskolâban tovâbbra is a piisp6kj6vâhagyâsâval
magyarul oktattak, de mar ekkor be kellett vezetni a român
tortenelem, român foldrajz tanitâsât. 1922-ben a român kirâlyi
tanfeliigyelo elkezdte szorgalmazni a nemet tannyelv bevezeteset.
De ekkor egy kikenyszeritett felmeresben mar a kâlmândi
gyerekeket magyar anyanyelviieknek vallottâk a sziilok, ezen
oknâl fogva a taniigyi kivânalmat elodâztâk. Az iskolafenntart6
az irânyit6 Piispoki Hivatallal egybehangz6an a hitkozsegi
iskolâban tovâbbra is magyarul oktattak es nem nemetul. Az 1923/
24-es tanevben viszont az elso es a mâsodik osztâlyba mar a
nemet tannyelvet be kellett vezetni. Egyediil csak a hittant
oktathattâk magyarul a korabeli rendelkezesek szerint.
1924-ben a tanit6knak vizsgâzniuk kellett român nyelv
es irodalomb61, român foldrajzb61, român tortenelembol es român
alkotmânyb61. E mellett mar a harmadik osztâlyban is nemetul
tanitottâk a tananyagokat. Ezek mellett bevezettek napi ket 6râban
a român nyelv tanitâsât. 1924-tol minden osztâlyban a foldrajzot,
a tortenelmet es az alkotmânytant csakis românul tanitottâk. 8
1926-ban megeros6d6tt az un. svab mozgalom. A
kozelben fekvo Nagykârolyban megalakitottâk a svâb kozponti
irodât a Gauamt. Megkezdte miikodeset a Svab-bank, hogy a
foldmiivelo gazdâkat minel jobban erdekkorebe vonzza. A
Gauamt propagandâja sajnos ellenteteket szitott a Nagykâroly
komyeki vegyes etnikumu lakosok k6z6tt. Magyar nyelven irt
ropiratokban ellensegesen lepett fel a r6mai katolikus papsâg
ellen, mert felr6tta, hogy eroszakkal magyarositottâk el a svâbokat.
A falvakban elo, egzisztenciâjâert kemenyen dolgoz6, melyen
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vallâsos, celtudatos svâbokat nagyon megzavarta ez az egyhâzat
ert magyarellenes mozgalom. Az iskolâban gyakorlatilag is
zurzavart okozott. A român magânoktatâsi torveny eloszor
megengedte, hogy az iskolai tannyelvet az iskolafenntart6
hatârozza meg, de ennek nem adtak ervenyt.
1927-ben âtrendeztek a megyek hatârait. A sz6ban forg6
Kalmandot az egeszjârâssal egyiltt Szilâgy megyehez soroltâk.
Megyeszekhelye Zilah lett. Mivel Zilah eleg tâvol esett, ezert
nem nagyon szâmithattak gyors jogorvoslatokra, a rendeleteket
be kellett tartani. A român kormâny kozoktatâsiigyi minisztere
(Anghelescu) 166.029/1927 szâmu rendelete kimondta, hogy a
szatmâri svâbok elemi iskolâiban az osszes osztâlyban nemetul
kell tanitani.
1928-ban ujabb rendelet lepett ervenybe. Ez kimondta,
hogy a hitoktatâst is nemetul kell tartani. Az iskolai tannyelvrol
hozott hatârozat betartâsât pedig szigoruan elrendeltek. Nemet
es român nyelven kiviil az ekkor mar a kozbeszedben âltalânosan
hasznâlt magyar nyelvet meg magyarâzat gyanânt se
alkalmazhattâk az iskolăkban. Pedig az iskolâsok anyanyelve
ekkor măr magyar volt.
1928 novembereben kormânyvâltâs tortent România.ban.
A liberâlis Brătianu-kormănyt a nemzeti părti Maniu-kormăny
kovette. Anghelescu kozoktatăsiigyi miniszter is tăvozott. Bar a
helyi iskolaszekek azonnal kervenyeztek az ăltalănosan beszelt
magyar nyelv visszaâllitâsăt az iskolăkba, a hat6săgok ennek nem
tettek eleget, megis helyi elhatârozăsokat ervenyesitettek.
1929-ben januăr elsejetol ujb61 magyar tannyelven
oktattak, att61 fiiggetleniil, hogy ehhez nem kaptâk mega Maniukormăny engedelyet. Az onkenyes cselekedet ellen azonnal
fellepett a Nagykârolyban szekelo Gauamt svăb iroda. Anna.I is
inkăbb mert ellenszegiilni a lakossăggal szemben, mert 1928.
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julius 9-en meghalt Boromisza Tibor szatmari megyespilspok,
aki vedelmet nyujtott a svab falvak r6mai katolikus iskolainak es
a magyarul val6 tanitasnak.
A Gauamt svab iroda azt is elerte, hogy bezaratta a
kalmandi hitkozsegi 6vodat. 1930-ban svab 6vodat nyitatott a
Petz Janos fele hazban. Az elmondasok szerint a gyerekek nem
szerettek ebbe az 6vodaba jarni. Ennek egyik oka volt az idegenill
hangz6 nemet nyelv, de bizonyara iranyitott 6vodapedag6giai
okai is voltak, mert ekkor terjedt el az a gyerrnekijeszto sza116ige,
ha nem viselkedsz joi, beadlak a svab 6vodaba. Hiaba doboltatta
ki a jegyzo, hogy mindenki koteles 6vodas gyerrneket az allami
6vodaba beiratni, ellenkezo esetben szigoruan megbilntetik,
keves gyerekjart 6vodaba.
1930-ban uj kozsegi valasztasokat rendeltek el. Az
ellentetek nyiltan a politika szinteren, az emberek,
valaszt6polgarok elott zajlottak. A partok egymas ellenebe
csataroztak a d6nteshoz6 hatalmi posztert. Kalmandon pl. a
magyar part gyozott a februar 12-ei valasztason. Az alulmaradt
svab part tamadasok sorozatat inditotta a papsag ellen.
Tisztessegtelen eszkozok bevetese miatt a mel yen hivo kalmandi
svabok eltavolodtak a Gauamt altal szervezett eroszakos, foleg
egyhăzellenes propagandăt61. Az elvtelen eszkozok alkalmazâsăra
reagaltak azzal, hogy a templomban megsziint nemetill az
imadkozas.
1930. december 29-en bonyolitottak le az orszagos
nepszamlalast. A szatmari svab falvakban a nemzetisegi rovatba
mindenhol a germani irtak.
1931-ben ujb61 kijott az a rendelet, miszerint az erintett
svab falvakban az iskolai tannyelv a nemet.
1931-ben svab pilspokot valasztott a szatmari
egyhazmegye. A pilspok elrendelte, hogy minden vasamap es
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iinnepnap tartsanak nemet miset is nemet predikaci6val es
imadsaggal. Az iskolaban nemet nyelvu hitoktatast kell tartani
azoknak a gyerekeknek, akik nemetul kivannak tanulni. Sajnos
ekkor mar a lakosok tobbsege nem ertette a nemet predikaci6t. A
helyi plebanos, aki rendszerint magyar volt, - j61 tudta, hogy a
helyi lakosok milyen szinten hasznaljak a magyar nyelvet es
mennyire nem birtokoljak mar a svabot illetve nem beszelik az
irodalmi nemetet - konfliktus helyzetbe keriilt sajat egyhazi
feletteseivel a nemet predikaci6 alkalmazasanak kenyszere miatt.
Nem azert, mert o nem tudott volna nemet nyelven egyhazi
liturgiat megtartani, a hivek nem ertettek nemet nyelven. A
kalmandi Korosi Karoly plebanos ki is jelentette:, ,,hogy addig,
amig a kalmandifelnott hivek es gyermekekjobbanfogjak erteni
a magyar nyelvet, mint a nemetet, sem predikalni, sem tanitani,
sem pedig imadkozni nem fogok maskeppen, mint magyarul. " 9
1931-ben tanevkezdessel ujabb rendelet jelent meg, mely
szerint az allamsegely foly6sitasat a nemet hitoktatas
bevezetesetol teszik fuggove. A pilspok ur is megerositette azon
kivanalmat, miszerint minden svab tanul6nak nemet nyelven kell
vallastant tanitani.
1932-ben mar nyiltan folyt a harc a magyar tannyelv ellen.
Mi vei a civil es az egyhazi hat6sagok nem voltak megelegedve
az altaluk hozott rendeletek betartasaval, ezert szemelyi utra
tereltek az ilgyet, tamadast inditottak konkret szemelyek ellen.
Eloszor a kalmandi plebanos ellen leptek fel allamellenes
cselekedeteiert 1933-ban.
1934-ben ujb61 a liberalis part keriilt konnanyra. A
kozoktatasi minisztere ujb61 Anghelescu lett, aki mostmar konok
elhatarozassal intezkedett a svab eredetu lakossag
visszanemetesitese erdekeben. A szatmari svab falvakban a
tanul6kat csak nemet vagy roman tannyelvii osztalyokba
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irathattak be, magyar tannyelvii elemi iskolăba nem. Ahol ăllami
iskola nem volt, az

egyhăzi iskolăkra

is vonatkozott ez a

rendelkezes.
1934-ben az

iskolăk

osszes

osztălyăban megpr6băltak

nemetul tanitani. Mindenhol nemet

tanităsra

kepzett tanerot

szerettek volna lătni, alkalmazni. A Gauamt ellenorizte az osszes
svăb telepiilesen a nemet tannyelvii tanităst es a magyar osztălyok
bezărăsăt.

1935-ben

Kălmăndon

az

iskolăsok

a telet bojkottăltăk.

V egiil att61 feltek, hogy elveszik toliik azt az egy

iskolăt,

ami

vegiil is egyhăzi volt- mărciusăban ujra megkezdodott a tanităs,
termeszetesen nemet nyelven, de a magyart kisegito magyarăz6
nyelvnek kellett hasznălni.
1936-ban az egyhăzi

iskolăt Kălmăndon bezărattăk.

Az

okok kozott szerepelt a magyar nyelvii hitoktatăs es a tananyagok
magyarul torteno magyarăzăsa.
1936.

mărcius

elsejetol

ăllami iskolăt

szerveztek

Kălmăndon. Az ăllami iskolăban csakis roman nyelven tanitottak,

csak a

vallăst oktattăk

nemetul. Az

ăllami

iskola

fenntartăsăt

a

helybelieknek kellett văllalniuk. Ebben az ăllami iskolăban ket uj,
nemetorszăgi

tanit6not alkalmaztak es roman tanit6kat hoztak be.

A harmincas evek vegen a nagy nemet politika hatăsăra a
nagykărolyi

Gauamt szervezet megjobban megerosodott es meg

nagyobb odafigyelessel szorgalmazta a nemet tanităst az elemi
iskolăkban.
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1940. szeptembereben bevonultak a magyar katonâk. Az
iskola tannyelve ujb61 magyar lett, de az

ăllami iskolăkban

megtarthattăk a nemet nyelvii tanităst.
Hiăba nem volt rendkiviili ăllapot a ket vilăghăboru kozotti

evekben, a nyelvi viszăly nagyon is dult az egyhăz es ăllam, az
egyhăz

es a nemet civil szervezet kozott a hasznălatos nyelvert.
Mi lett ennek a kovetkezmenye az embereknel? 1924-

ben sziiletett szemely igy vallott: ,,amikor az iskolaskort elerte,

magyar osztalyba jartam, mert csak olyan letezett. Negyedikben
romanul tanultam, es nemet betuket irtunk. A Miatyankat es az
Udvăzlegyet a mise vegen nemetul imadkoztuk, de a mise es a

hittan magyarulfolyt. Nemet miset nalunk kesobb sem tartottak,
mert a pap mega kantor nagy magyarok voltak. A svabul beszelo
gyerekeket gunyoltak, leneztek, az iskolab61 kiszoritottak. A pap
az ilyen gyerekekkel csufol6dott, a tarsaik, a tăbbi gyerek pedig
kikăzăsitette oket." 10

V egezetiil meg idezek egy visszaemlekezest olyan
szemelytol, aki 1951 6ta az Amerikai Egyesiilt Allamokban el.
Orvosprofesszor lett.

Kălmăndon

szărmazăsa mindig kotelezte arra,
Nagykăroly

sziiletett, s

szatmări svăb

hogy ne feledje sziilofoldjet, a

melletti kălmăndi siksăgot es az ott elo embereket.

,,A.miert apam engemet a nagykarolyi nemet iskolaba
iratott, hogy meg ne dobaljanak, gyakran csak este, sătetedes
utan, vagy a kertek alatt bujdosva mereszkedtem haza afaluba.
De meg ennel is melyebb lelki sebet ejtett rajtam az, ahogyan a
tarsaim a templomban kezeltek. A katolikus svab nep nagyon
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vallasos. A korombeli fiuk szamara sokat jelentett a ministralas.
A szentmisek alkalmaval en is szerettem volna a tăbbi velem
egyivasu fiu mellett terdelni az oltar lepcsojen, de a papunk
biztatasara - mindig ugy igazodva, hogy nekem ne jusson hely
- azok kiszoritottak maguk mellol. Vasarnaponkent, mise utan a
templomkertben,a papunk, Korăsi Karoly, a tăbbi velem egyivasu
fiut maga kăre gyiijtătte, es elbeszelgetett veliik. En is nagyon
szerettem volna reszt venni ezeken a beszelgeteseken, de a pap
biztatasara, a tăbbifiu olyan szorosan allta kăriil Korăsit, hogy
hiaba pr6balkoztam, sehogy sem tudtam kăzelebb ferkozni hozza.
Minden ezert tărtent igy, amiatt kăzăsitettek Id maguk kăziil, mert
a falub6l ketten, egy Miiller nevii tarsammal, nemet iskolaba
jartunk. A lelkemen akkor keletkezett seb a legmakacsabb
fekelynel is tart6sabbnak bizonyult. Tăbb mint hatvan evig
hordoztam magamban az erzest, hogy csak az hozhatja meg
szamomra a gy6gyulast, ha ugyanabban a templomban, aho!
annak idejen ugy kezeltek, mint valamifele fobejar6 biin
elkăvetojet, vegre szabadon Jarulhatok az Ur szine ele. 2000
nyarim, Amerikab6l a sziilofalumba, Kalmandra Jăttiink
megtartani aranylakodalmunkat, akkor arra kertem Tyukodi
Antal plebanos urat, engedje meg, hogy az isten kalmandi
hazaban elenekeljek haram muzica sacrat. Csak akkor
kănnyebbiiltem meg, amikor ez megtărtent, csak akkor ereztem
ugy, hogy annyi evi betegeskedes utan felfakadt az a bizonyos,
gyermekkorom 6ta kinz6 lelki fekely, es vegre gy6gyult lelekkel
terhetek vissza Amerikaba ... - sz61 az 1922-ben sziiletett Joseph Solomayer vallomasa 11 2002-ben.
Ezekbol az elmondasokb61 kitiinik, hogy nemcsak a
nagypolitika formalt ellensegkepet a svabok bevonasaval az
egyiitt elo magyar-svab-roman nepek kozott, hanem az egyhaz
is. Az egyhaz felhasznalta tekintelyet, helyzeti elonyet a koznep
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viszonyaban, a maguk mindennapi szintjen. A jogaikba,
elkepzeleseikbe iltkozo, azokat megnyirbal6 civil hatalommal
szemben ugy is reagalt, hogy sajat hiveik kozott ellensegkepeket
krealt. Olyan helyzetekben is, ami nem tartozott a vallasi normak
be nem tartasahoz. igy az ~gyen szabad akaratahoz tartoz6
nyelvvalasztast is befolyasolhatta. Az egyhaz ekkor meg nem
ismerte fel, hogy a ketnyelviiseg, a haromnyelviiseg kulturalis
gazdagsagot jelent es az anyanyelv fenntartasanak elosegitese a
nemzetisegi kultura megorzesnek es tovabbfejlesztesnek zaloga.
A masodik vilaghaboru utani evektol a nyelvvaltas
folyamata tovabb tart napjainkig. A szocialista politikai-gazdasagioktatasilgyi berendezeskor, majd a munka utani kivandorlas
kovetkezmenyeben ujabb es ujabb korillmenyekjonnek felszinre
a szatmari svabok koznapi nyelvenek alakulasaban.
A szakirodalom nagyon gyakran hangoztatja, hogy a
nyelvvaltast mindig a celszeriiseg hatarozza meg. Ez az allitas a
mai szempontb61 nem allja mega helyet. Mert a ket vilaghaboru
kozotti evekben a politikai es egyhazi elit hatalmi ervenyesito
eszkozenek tekintette a nyelvvaltas iranyat, az egyhaz a magyar
nyelvet szorgalmazta, civil szervezetek a nemetet, a politikai
hatalom a romant, de ha az tul nehez, akkor legalabb a nemetet,
de semmi esetben sem lehet megtartani az iskolakban a magyar
tannyelvet.
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CÂTEVA CIRCUMSTANTE IMPORTANTE ÎN
'
SCHIMBAREA LIMBII SVABILOR
SĂTMĂRENI
Rezumat
Dintre svabii colonizati de familia Karolyi în cele 31 de
,
'
sate, numiti azi svabi sătmăreni, nu mai găsim un număr mare,
'
,
dar atâtia câti mai sunt si-au păstrat numele si constiinta
'
'
'
,
'
'
identitară.Limba lor maternă a fost si este limba svabă( dialectul
,
'
svab
).Procesul de maghiarizare a început odată cu secolul 20,
,
când limba oficială era maghiara iar autoritătile
, maghiare locale
au accentuat acest proces.
Între cele două războaie mondiale datorită drepturilor
acordate de statul român, unele minorităti, au început să se
organizeze etnocultural.ln acest context svabii
sătmăreni si-au
'
,
descoperit si
ei
identitatea
germană si au început să îsi apere
,
,
'
interesele.
Problemele de limbă ale svabilor
sătmăreni au fost deter,
minate de factori politici, geografici şi demografici.
De multe ori politica i-a folosit pe şvabi ca pe instrumente
politice, cum s-a întâmplat după 1930 când s-a încercat o
regermanizare a şvabilor catolici, care fuseseră maghiarizaţi.
Această maghiarizare era vizibilă dacă socotim că, până
în 1920 doar în 7 din scolile confesionale se mai învăta în
,
'
germană, în restul de 14 în limba maghiară.
Prin urmare, emiterea unei legi care îi obliga pe germanii
din România să învete în limba germană sau română si care
'
,
interzicea utilizarea limbii maghiare în şcolile germane a
complicat extrem de mult lucrurile.Copiii svabi care nu cunosteau
'
,
decât maghiara nu mai înţelegeau nimic la şcoală.
Existenta celor 7 scoli confesionale în limba germană s'
,
a datorat în primul rând factorilor geografici.Satele svăbesti din
~

,
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'

estul judetului
Satu Mare, din cauza izolării si-au
păstrat până
,
'
azi identitatea.
În stărsit, după al doilea război mondial studiul limbii
'
germane s-a făcut
în scolile din satele cu svabi în continuare.
'
'
Totusi utilizarea
limbii a fost conditionată
de anumite
'
'
interese. Bisericile
catolice au preferat să utilizeze
în continuare
limba maghiară, asociaţiile etnoculturale limba germană iar în
propaganda politică este utilizată limba română.
A FEW IMPORTANT CIRCUMSTANCES ABOUT HOW
THE LANGUAGE OF SWABS FROM SATU MARE
CHANGED
Summruy

The Swabs, even though they are not numerous, kept their traditions
and their identity. Their native language was the Swab language, but
the Hungarian influence began in the 20th century and the Swab
language was gradually replaced by the Hungarian language. During
the World Wars, the Swabs tried to defertd their identity especially
in 7 isolated localities, were the German language was thought.
Although after the World War Two German language was still spoken
among Swabs, it was conditioned of some important reasons. By
one side, the Catholic Church uses Hungarian language for the
ceremonies, on the other side the ethno-cultural associations use
German language.
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MINORITATEA NA TIONALĂ GERMANĂ DIN
VOIVODINA IN PERIOADA TRANZITIEI
'
A

'

Alekander Krel, Beograd(Srb)

Introducere

Procesul ultimei mari „tranzitii" a tărilor europene foste
'
' sistem intern, anume
socialiste implică şi reorganizarea întregului
a segmentului economic, politic si social, în concordantă cu
' de redefinire a propriului
'
modelul vest-european. Acest proces
habitat socio-politic, conform modelelor asa numitei „democratii
'
'
stabile" nu a fost simplu si
si
' nici usor,
,
, de aceea el nu a putut
P ăstra acelasi ritm si aceeasi intensitate.
'
' universale
'
Principiile
au fost adoptate foarte usor în
'
anumite sfere, astfel ideile care vizau respectarea drepturilor
omului şi introducerea legii de piaţă liberă au devenit foarte rapid
repere determinante pentru realitatea lor socială. Pe de altă parte
însă, s-au sesizat şi unele principii, care, venind din vestul Europei,
au întâmpinat o anumită rezistentă
ca atare a fost nevoie de
' si
,
timp ca societatea să le accepte - cu precădere referitor la
formarea paradigmelor constitutional-legislative care determină
guvernarea diversitătii
, etnice. In procesul de tranzitie,
' maioritatea
:,
statelor foste comuniste au întâmpinat probleme legate de reglarea
drepturilor şi a poziţiei minorităţilor etnice din cauza propriilor
experiente istorice diverse, a traditiei si a conditiilor economice. 1
' ' nici un' fel de surspriză,
O' astfel de situaţie nu reprezintă
mai ales dacă se ia în considerare faptul că până în anii optzeci ai
A

'
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secolului trecut, în cele mai multe dintre statele europene
democratice, problematica minoritătilor nationale a fost considerată
'
' politice. Minoritătile
izvorul animozitătilor etnice si a problemelor
' potenţial pentru stabilitatea politică
'
etnice erau tratate 'ca un pericol
si economică a statelor în care convietuiau, si pe acest fond ele au
'
'
'
fost
adesea obiectul diverselor asimilări
şi/sau marginalizări.
Ultimele decenii ale secolului 20 însă au fost marcate de schimbări
importante în privinta întelegerii pozitiei si a statului minoritătilor
, ,
' '
'
nationale în Uniunea Europeană. Schimbările amintite sunt
'
caracterizate
de o accentuată politică a multiculturalitătii fată de
' '
grupurile de imigran~, de acceptarea cerinţelor lor pentru autonomie
teritorială, de protejarea drepturilor lor lingvistice, de recunoastere
' la
a posesiei asupra pământurilor şi de acordarea dreptului
autoguvernare locală, respectiv de un spectru larg de alte drepturi
ce vizau prezervare a identitătii, a obiceiurilor si a tezaurului eul'
2
tural, atitudini care se pot cota' drept „politici multiculturale".
Prin procesul de tranziţie, adaptarea sistemelor politice, economice
si sociale a statelor europene foste comuniste la standardele
'
democraţiei pluraliste,a adus schimbări în poziţia lor referitoare
la statutul si protejarea minoritătilor nationale, pe modelul
' legislativ al Uniunii' Europene.
' 3
constitutional-

'

Tranzitia si pozitia minoritătilor nationale în Serbia
In perioada anilor nouăzeci ai secolului 20, după căderea
„Cortinei de fier" şi debarasarea de trecutul socialist, în partea
estică a continentului european s-a lucrat de zor la înfiintarea
'
modelului intercultural interactiv al relatiilor sociale, economice
'
si politice, cu scopul acceptării integrării lor în coalitia
internaţională euro-atlantică. In acelaşi timp, în partea sud-estică
a continentului, în Peninsula balcanică avea loc dramatica
destrămare a fostui stat unitar Iugoslav, provocată de sângeroase
conflicte etnice dintre popoarele constitutive. În urma acestor
A

'

,

'

J

,

J

A

'
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conflicte si
, a destrămării definitive a Iugoslaviei, pe teritoriul ei
s-au format câteva state noi.
Unul dintre statele postiugoslave, format în urma
destrămării a fostei SFRI, este Republica Federală Iugoslavă,
înfiintat în aprilie 1992. Acest stat a existat doar zece ani si a fost
'
,
confruntat cu numeroase probleme de ordin economic şi politic.
Pe planul politicii externe, regimul care se afla la guvernare
susţinea formal intergrarea europeană, însă, practic, îşi menţinea
Politica izolationistă fată de statele Europei de Vest si fată de
'
' a politicii interne fiind naţionalismul
'
'
USA, caracteristica
de bază
populist. 4 După schimbarea regimului în Republica Serbia, în
octombrie anului 2000, şi apoi după alegerile prezidenţiale şi
parlamentare din decembrie 2000, în SR Iugoslavia reprezentanţii
noului guvern si ai coalitiei guvernamentale sârbe 5 s-au ocupat
,
'
de reglarea relaţiilor între Republica Serbia şi Muntenegru.
Negocierile cu răsturnări de situaţii pentru viitorul lugoslaviei au
fost purtate timp de doi ani, de către reprezentanţii puterii federale
6
si
, republicane • Existenta
' scurta a comuniunii statale Serbia si
,
Muntenegru a luat sfărsit
Muntenegrului din coalitie,
, prin iesirea
,
'
iar Republica Serbia (a doua unitate constitutivă) a continuat să
existe ca stat independent.
Ca si urmas de drept ai coalitiei statale Serbia si
'
'
Muntenegru,' Republica
Serbia a preluat' o serie de legi si de
reglementări legislative de pe vremea coaliţiei. În acest ~ens,
Pozitia minoritătilor nationale din Republica Serbia a fost reglată
'
' omului şi a drepturilor minorităţilor şi a
prin 'Decretul drepturilor
libertătilor cetătenesti, din 28.02.2003, cam în acelasi timp cu
' a Decretului
'
'
intrarea' în vigoare
constituţional prin care s-a definit
existenta Comunitătii statale. Adoptarea amintitului act de drept7 ,
' cu votarea celui mai însemnat act legislativ
aproape' în acelaşi timp
a unui stat suveran, confirmă directia Guvernului coalitiei Serbia
' minoritătilor nationale
'
si Muntenegru în rezolvarea pozitiei
în
'
'
'
'
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conformitate cu standardele europene actuale, si a tărilor
' pentru
'
învecinate 8 • Astfel s-au creat conditiile preliminare
o
'
reprezentare mai eficace a intereselor şi a drepturilor minorităţilor
nationale si în Republica Serbia.
'
' dintre grupurile etnice care s-a integrat foarte bine
Unul
în procesul de democratizare a societătii si de etalare a fetei
' naţională
'
'
proeuropene a Serbiei este minoritatea
germană.
Amintitul proces de democratizare a avut asupra ei un rol
stimulativ si benefic, contribuind la revitalizarea ei si la
' bine a strategiei ei identitare.
'
schimbarea în

Formarea minoritătii
germane în Voivodina
' nationale
,
sipozitia ei între Războaiele Mondiale
'
' După elibararea Voivodinei de astăzi 9 de sub ocupaţia
otomană si după alipirea ei Monarhiei Habsburgice la începutul
secolului '18., întregul ei teritoriu a fost pustiit de desele războaie
turco-austriace. Tocmai din pricina aceasta, Curtea de la Viena a
luat un set de măsuri pentru reabilitarea economică şi demografică
a segmentului respectiv al Monarhiei.
În scopul realizării planurilor sale politice şi economice,
la care tindea de ani de zile, Guvernul austriac a reînceput
colonizarea sistematică a spaţiului de la sud de Dunăre 10 , pe
considerentul că priceputii mestesugari si târgoveti vor accelera
'
' ' a frontierei
'
' austriace,
refacerea si dezvoltarea economică
sudice
' astfel si de eventualele asalturi ale armatei turcesti 11 •
protejându-i
'
'
Odată cu pacea de la Versailes, prin care s-a încheiat Primul
Război Mondial, în canoanele dreptului internaţional s-a introdus
termenul juridic de minoritate naţională, prin care erau desemnate
grupurile etnice rămase înăuntrul graniţelor altor state naţionale.
Numerosi nemti, care au colonizat cursul inferior si miJ'lociu al
'
'
'
Dunării în secolele 18 si 19 au devenit minoritate natională în statele
'
'
formate în urma destrămării
imperiului austro-ungar.
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Asa
cazul nemtilor
din Voivodina, care imediat
, a fost si
,
'
după formarea Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, au primit
statutul de minoritate natională.
In acest regat, nemtii au fost minoritatea natională cea
mai numeroasă 12 • In pofida deselor cutremure politice, sociale şi
economice la care a fost expus acest hibrid statal, nemţii duceau
o viată
, economică, politică si
, culturală bogată, întreruptă de
sfârsitul celui de al Doilea Război Mondial. Răsfirarea
'
teritorială
a minoritătii
germane a fost atât de accentuată
, nationale
,
încât a împiedicat orice fel de legări teritoriale. Fiindcă această
minoritate nu a avut relatii
Regatul
' dezvoltate cu tara
, de bastină,
,
SCS a avut o atitudine si
un
comportament
pozitiv
fată
de
nemti,
,
,
,
considerându-i o batantă pentru o eventuală trezire la nationalism
13
a ungurilor din acele tinuturi.
Intre cele două războaie mondiale,
,
organizaţia cea mai importantă a nemţilor din Iugoslavia a fost
Kulturbund. Fondată în 20.06. 1920, în Novi Sad, această
organizatie
întrerupt activitatea în câteva rânduri, apoi si-a
, si-a
,
,
reluat-o, fiind un decisiv creator de strategii identatire al nemţilor
si
tuturor activitătilor
, initiatorul
'
, organizate, în scopul prezervării
identitătii si afirmării lor oficiale în Voivodina. Membrii minoritătii
' ,
,
nationale germane, numiti de către populatia negermană
'
'
14
folksdeutcheri
au fost, în Regatul
Iugoslav, în' perioda dintre
cele două războaie, o minoritate natională numeroasă, bine
'
organizată din punct de vedere politic şi economic.
A

'

A

'

'

,

A

'

Minoritatea naţională germană din Iugoslavia după
terminarea celui de - al Doilea Război Mondial: factorii
cauzatori de mimetismul etnic a nemtilor din Voivodina
' au întâmpinat numeroase
N emtii de pe teritoriul Voivodinei
'
probleme la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial soldată
cu triumful „revolutiei socialiste". La fel cum a fost si cazul
'
,
minoritătii nationale germane de pe întreg cuprinsul Europei de
'
'
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Sud-Est, nemtii din Iugoslavia au fost confruntati cu o sumedenie
'
de dificultăti. In urma izgonirii trupelor de ocupatori,
partizanii
'
sârbi au început lichidarea preopinentilor politici si a celor ce
'
,
nutreau păreri şi atitudini diferite de ale lor. Din cauza opiniilor
Politice, religioase si de clasă, un număr considerabil de cetăteni
iugoslavi au ajuns să' suporte măsurile revanşiste şi neselective' ale
noii puteri statale si ale cetătenilor, în rândurile cărora erau si
'
' strictă a „legilor revolutionare"
'
antifascisti jurati. Astfel,
aplicarea
,
'
'
a afectat foarte puternic minorit_atea naţională germană din
Iugoslavia. Nemtii au fost mutati masiv în lagăre. Au urmat apoi
'
' la naţionalizarea avutului şi la
reglementările legislative
referitoare
interzicerea drepturilor cetătenesti ale iugoslavilor. De aceste
' ,
reglementări au fost loviti si numerosi membri ai minoritătii germane 15 • Doar câteva mii' 'de nemţi 'au reuşit să scape de' legea
revolutionară si să-si păstreze cetătenia iugoslavă. După repartitie
'
'
' de nemti voivodinieni
'
'
si eliberarea
restului
osânditi, în anul 1952,
,
'
'
o bună parte din ei au decis să se folosească de posibilităţile legale
de emigrare, apărute cu anii cincizeci şi să emigreze la rude, în
Austria sau în Germania. Acest proces de repatriere a decurs treptat
însă urmarea a fost, că, prin anii saizeci,
în Voivodina mai
,
rămăseseră putini nemti 16 •
Formal,' de pe la' mijlocul anilor saizeci, pozitia nemtilor
,
'
'
rămasi
, în Voivodina s-a reglat treptat, si
, ei au dobândit aceleiasi
,
drepturi ca si celelalte minorităti nationale conlocuitoare.
,

'

'

***

Primele încercări ale autoritătilor de a integra nemtii în
' a Iugoslaviei au început
'
viata activă socială, economică si culturală
'
'
deja de la sfârşitul anilor patruzeci ai secolului trecut prin
înfiintarea scolilor cu materia de predare în limba germană, prin
'
,
înfiintarea câtorva ziare în limba germană si prin organizarea
'
,
grupului etnic în scopul desfăşurării activităţilor culturale, artistice
17
si
, sportive.
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Însă aceste încercări ale autoritătilor,
care doar în mod
,
declarativ pot fi mentionate
ca
de
îndreptare
a
pozitiei
,
, nemtilor
,
în Iugoslavia postbelică, nu s-au soldat cu îmbunătătiri
, sau
schimbări strategice în ceea ce priveşte prezervarea identităţii
etnice a restului de nemti, rămasi
, în Iugoslavia. Având în vedere
dispoziţia antigermană şi urmările ei neplăcute din primele două
decenii după instalarea regimului socialist în Iugoslavia, nemţii
din Voivodina au optat, în mare parte, pentru un mimetism etnic
ca strategie primară în prezervarea identităţii etnice.
Anume, un mare număr de nemti, din Voivodina a optat
pentru o manevră de supravieţuire: ascunderea propriei identităţi
etnice şi adoptarea oficială a apartenenţei etnice a grupurilor etnice
care aveau pozitii
, sociale mai solide decât nemtii
, din Voivodina la
acel moment dat. Speriati, de experientele
postbelice
amare, în
,
perioada 1945 - 1991, nemţi s-au declarat la recesămintele de
populaţie, ca unguri, croaţi, sârbi, cehi sau membrii ai unor alte
grupuri etnice. Mai mult, au recurs şi la etalarea oficială a
simbolurilor altor grupuri etnice din mediul înconjurător. Deseori
nemţii au acceptat numele de familie sau numele personale ale
ungun'lor, croatilor,
sârbilor sau a altor identităti, etnice si
,
, culturale.De
asemenea vorbeau rar limba germană, nu doar în comunicarea
oficială, ci si în comunicarea cu confratii lor, si, în unele cazuri,
,
.....
'
'
chiar si cu membrii familiei. In loc de germană, foloseau limba sau
limbiie altor grupruri etnice din Voivodina. Întrebuinţarea modică
a limbii germane si
, înlocuirea ei de către nemti' cu cea sârbă si
,
maghiară s-a datorat faptului că aceste două limbi au fost în uz
oficial în Voivodina, ceea ce n-a fost cazul limbii materne a nemtilor.
,
Pe lângă acest fapt, în procesul de ascundere a identităţii lor etnice
si
sărbători în masă, încât se poate
, culturale, nemtii
, nu au tinut
,
spune că în acestă perioadă nemţii din Voivodina au funcţionat ca

minoritate ascunsă18 •
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În sensul acesta, mimetismul etnic al nemtilor din
' spatiu
Voivodina a fost usurat de faptul că Voivodina este un
'
'
multietnic, multilingvistic
şi multicultural. Transferul simbolurilor
de identitate etnică a nemtilor din Voivodina a fost întărit si de
'
'
numărul crescător al căsătoriilor mixte dintre nemti si membrii
' ,
altor grupuri etnice, dar şi de peisajul multiconfesional, foarte
convenabil al teritoriului. Nemtii din Voivodina au apartinut de
'
'
comunitatea confesională romano-catolică,
evanghelică sau
luterană, iar orientarea lor religioasă a uşurat în mare măsură
acceptarea si
, etalarea oficială a simbolurilor identitare ale altor
grupuri etnice de aceeaşi confesiune. 19
Practica de acest gen a fost accentuată mai ales în mediul
urban. În cadrul procesului global de industrializare si
, urbanizare,
care a cuprins Iugoslavia în a doua jumătate al secolului 20., s-au
creat numeroase locuri de muncă în fabrici şi în complexele
industriale din mediile urbane sau în apropiere. Acest fapt a generat
o migrare de proporţii a popula~ei rurale spre centrele urbane. Acest
proces, condiţionat de ofertele locurilor de muncă în centrele
industriale a cuprins întreaga Voivodina şi a accelerat migrarea din
mediul rural a unei părti, însemnate a nemtilor
, rămasi,
' mai ales a
20
celor tineri, care au populat oraşele. Spre deosebire de sat, unde
nemtii din Voievodina reprezentau comunităti mici si izolate, orasele
'
'
' si multicultural
'
Voivodinei,
cu un caracter multietnic, multilingvistic
'
Pronuntat, le-a permis germanilor o functionare si coexistentă
'
'
'
'
nestingherită ca şi minoritate ascunsă.
O astfel de strategie a prezervării identitătii etnice a avut si
'
'
consecinţe negative pentru minoritatea naţională germană
din acel
spatiu. Ea a accentuat vechile tendinte de asimilare etnică si
'
,
'
culturală a germanilor2 1 , fapt care, dublat de natalitatea scăzută, a
contribuit la scădrea dramatică a numărului nemtilor din Voivodina.

'
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Nemtii
revitalizarea
, din Voivodina în Serbia tranzitiei:
,
identitătii
, etnice
O minoritatea natională scăzută nwneric, cu o infrastructură
'
nedezvoltată, fără o elită intelectuală şi :fară o putere politică, în
Serbia de astăzi, respectiv în regiunea ei nordică - Voivodina, poate
fi clasificată în grupul minorităţilor „mici", iar una dintre acestea
este cu sigurantă si cea germană. 22
Migrati' în' orase23 , care în trecut au fost principalele cen'
,
tre ai colonizării lor dar si centrele lor culturale, istorice si
,
'
economice, membrii minorităţii germane au fost surprinşi de criza
statală din fosta Iugoslavie şi de formarea noilor state, fără să
aibă nici o formă de colaborare reciprocă si existentă oficială,
'
'
într-o stare destul de apatică.
Acestea sunt conditiile în care nemtii din Voivodina24 , în
'
'
rezonanţă cu schimbările sociale25 , se folosesc de drepturle juridice
si trec la înfiintarea unor organizatii, care să adune cetătenii de
'
'
'
'
nationalitate
germană în comunităti culturale, a căror sarcină
'
'
imediată urma să fie prezervarea, revitalizarea şi etalarea oficială a
simbolurilor lor identitare etnoculturale. Prima asociatie a cetătenilor
' cu
de nationalitate germană, ,,Donau", s-a înfiintat în' anul 1992
sediul în Novi Sad. Infiintarea ei a demarat procesul de formare a
' si în alte medii urbane cu populatie
altor asociatii asemănătoare
'
'
'
germană. Până în ziua de astăzi sunt înregistrate 15 astfel de
organizaţii, din care 14 pe teritoriul Voivodinei şi una la Belgrad.
Conducerea si membrii acestor asociatii, ghidati de intentia
'
'
'
'
„revitalizării" grupului german din Voivodina, a început o serie
de activităţi, de la ajutor umanitar, sub formă de cursuri gratuite
de limba germană si de calculatoare, la organizarea de cenacluri
literare, expozitii si' concerte cu scopul de a populariza cultura
' '
germană. Totodată s-a trecut la marcarea locurile unde în trecut
au fost amplasate lagărele destinate nemţilor din Voivodina şi/
'

A

'
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sau gropile comune,la organizarea de vizite în locul natal al
nemtilor
emigrati, din Voivodina,la încheierea de colaborări cu
,
organizatii similare din Voivodina si din tările învecinate, si la
'
,
'
26'
formarea Uniunii Nationale
a Minoritătii
,
, Etnice Germane.
Activitătile acestor asociatii, diferite ca intensitate si
'
,
,
conditionate de gradul lor de organizare, au dus la schimbarea
' minorităţii naţionale germane din Voivodina. Astfel,
strategiei
după o perioadă de câteva decenii de mimetism etnic, germanii
s-au trezit din starea de „hibernare etnică" si,
, înainte de toate,
gratie înfiintării acestor asociatii au reintrat din nou în viata oficială.
,
'
'
'
Din acest punct de vedere, una dintre cele mai importante
si
, mai bine organizate asociatii
' de acest fel este cea a nemtilor
,
27
din Subotiţa , ,,Uniuniea Populară Germană" (Deutscher
Volksberband), înfiinţată în anul 1997. Eforturile organizatoare
ale corpului de conducere si
, ale membrilor acestei asociatii,
, în
rimii
ani
de
democretie,
a
dat
roade
în
privinta
revitalizării
si a
P
'
'
,
întrebuintării oficiale a simbolurilor-marcher ale minoritătii ger,
'
mane. Subotita
, este astăzi un centru cu o însemnătate aparte pentru
minoritatea natională germană din Voivodina, deoarece, din
' aici este singurul loc în care s-a înregistrat o
întreaga regiune,
crestere a demografică a minoritătii germane după Al Doilea
,
'
Război Mondial2 8 , în pofida faptului că localitatea niciodată na reprezentat nucleul colonizării lor şi nici un refugiu important
în Voivodina, din punct de vedere economic sau cultural.
Creşterea numărului de persoane care la recesământ s-au
declarat ca nemţi este în directă legătură cu activitatea întreprinsă
de „Uniunea Populară Germană", care depune eforturi în vederea
oficiale a simbolurilor, întrebuintării
,
P rezervării, revitalizării si
marchere de identitate etnică.
Această organizatie
, a înregistrat succes mai ales în
privinta
, activitătii
, legate de prezervarea si
, revitalizarea limbii
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germane, azi bine stăpânită de un număr de membri ai noii
generaţii. În programul său de popularizare a limbii germane,
„Uniunea Populară Germană" a fondat Centrul Cultural al
Germanilor din Voivodina, în cadrul căruia functionează
o
,
bibliotecă cu un efectiv de peste 2000 de cărţi , accesibile nu
numai membrilor Uniunii ci si
, tuturor locuitorilor din comuna
Subotiţa. Astfel, limba germană s-a dovedit a fi un
simbol+marcher extrem de important în (re)constructia
,
simbolurilor identitare etnice ale populatiei germane din Subotita,
,
'
fapt accentuat şi de înfiinţarea şi difuzarea emisiunii de radio
„Vocea noastră" (Unsere Stimme ). Cu o durată de treizeci de
minute, această emisiune se difuzează în schema programului de
radio local în fiecare vineri seara. Difuzarea acestei emisiuni este
chiar de o importanţă şi mai mare dacă se are în vedere faptul că
este vorba de primul mijloc de informare în masă, în limba
germană, din Voivodina după anul 1945.
„Uniuniea Populară Germană" a devenit prima
organizatie a nemtilor din Voivodina care a utilizat dreptul de
' limba maternă, drept garantat constituţional
informare' în masă în
şi juridic.
Activitatea sistematică a „Uniunii Populare Germane"
de a prezerva si de a extinde cunoasterea si utilizarea limbii germane se încadrează perfect în atitudinea predominantă din
Voivodina, conform căreia situatia multilingvă este cotată ca si
valoare, nu ca handicap 29 • Totuşi, cel puţin în acest moment,
limba germană este simbolul cel mai puternic etalat ai identităţii
etnice si culturale a nemtilor din Subotita, precum au indicat
rezultatele cercetării identitătii etnice si cu'lturale a ungurilor din
'
,
Baci ca de Est. 30
Concluzii
Rezultatele cercetării efecuate printre membri si
, activistii
,
diferitelor organizatii
, si
, asociatii,
, care adună persoanele de
nationalitate germană, prezentate în această lucrare sunt interesante
'
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din mai multe motive. În primul rând ele indică faptul că schimbările
strategiei identitare a minorităţii naţionale germane din Voivodina
întotdeauna au corespuns cu momentele sociale şi politice din
statele în care coabitau nemtii.
, Transformarea si
, reorientarea acestor
strategii a fost provocată şi condiţionată de tumultosul curs al
istoriei din secolul trecut.
Pe la mijlocul secolului trecut împotriva nemtilor
din
,
Voivodina s-a manifestat o atitudine foarte rigidă. Noua putere
statală iugoslavă i-a tratat ca pe colaboratori ai ocupanţilor
germani si
, ca pe un potential
, pericol pentru orânduirea socială si
,
pentru securitatea Iugoslaviei, ceea ce după terminarea celui deAl Doilea Război Mondial a dus la deportarea nemţilor autohtoni
în lagăre, la confiscarea avutului lor si la discriminarea în ceea ce
'
Priveste drepturile cetătenesti. O astfel de situatie a făcut ca nemtii
'
'
'
'
din Serbia şi Voivodina să adopte mimetismul' etnic şi să opteze
constient pentru abstinentă natională în utilizarea oficială si
,
'
'
'
etalarea simbolurilor de identitate etnică. Nemtii din Voivodina
'
„se trezesc" din nou si
, ies din starea de „hibernare etnică" abia
după destrămarea fostui stat iugoslav, când se reglementează şi
cadrul legislativ, conform standardelor europene privind protejarea
minoritătilor
nationale
din Serbia.
,
,
Abia atunci nemţii din Voivodina îşi fondează propriile
uniuni si
încep activitatea de revitalizare a identitătii
'
, etnice,
lepădându-se de mimetismul etnic, atitudinea care le-a fost strategia
identitară de bază. Conducerea si membrii acestor uniuni au ca
scop ,,.revitalizare" etnoculturală a ~emţilor din Voivodina demarând
o serie de activităţi de popularizării a culturii germane.
De asemenea munca întreprinsă pentru afirmarea şi
utilizarea limbii germane a fost inestimabilă.
Pe de altă parte, prin formarea Consiliului Naţional al
Germanilor din Voivodina s-a creat o condiţie preliminară pentru
încuraiarea prezervării si revitalizării identitătii etnice si culturale.
:J
'
'
'
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Ca ajutor în eforturile de revitalizarea a propriei comunităţi etnice
trebuie mentionă si atitudinea hotărâta a guvernului Serbiei,
'
' de drepturi tot mai largi minorităţilor etnice
orientat spre acordarea
de pe teritoriul ţării.
Politica actuală a guvernului Serbiei privind minoritătile
nationale este cel mai bine ilustrată de afirmatia lui Fevzi Munci,
secretar de stat pentru guvernarea statală şi autoguvernarea locală,
care, cu ocazia prezenţei sale la Adunarea electorală de constituire
a Consiliului National al Germanilor din Voivodina, a declarat:
'
„Guvernul Serbiei
consideră minoritătile nationale ca fiind un
'
,
factor de coeziunie, punţi de legătură cu ţara lor de baştină,
înainte de toate legatura în acele aspecte care fac parte şi din
ingerinţele consiliilor naţionale - cultura, informarea,
învăţământul, dar şi poltica şi economia 31 ''.
Prin urmare, în pofida faptului că, membrii minoritătii
nationale germane, care au fost martori la tranzitiile sociale din
Se~bia, au trăit multe decenii cu frica-n sân, astăzi aplică foarte
bine în practică legile actuale si posibilitătile oferite de ele în
domeniul protectiei drepturilor omului si a libertătilor cetătenesti.
Abandonarea strategiei identitare precedente de către
minoritatea natională germană a fost dirijată de adoptarea cadrelor
legislative conform standardelor europene în materie de protecţie
a minoritătilor nationale. Aceste standarde confirmă că identitatea
etnică - ca oricare altă formă de identitate - este o constructie
socio-culturală, care prin afilierea la anumite simboluri reuseste
omogenizarea membrilor săi şi, în conformitate cu nevoile
comunitătii etnice, se poate mobiliza sau demobiliza.

'
Traducere din limba sârbă Borko llin
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D, 0ukanovic, Institucionalni modeli i demokrtizacija postjugoslovenskih

drzava, (Modelele

instituţionale şi

democratizarea statelor postiugoslave,

n.t.), Institutul pentru politica şi economia internaţională, editor: dr Edita
Stoici-Karanovici, Belgrad, 2007, 53-54.
7
Prin adoptarea Legii privind protejarea drepturlior şi a libertăţilor
minorităţilor naţionale, la finele lui februarie 2002, SR Iugoslavia a primit
actul de lege care vizează cele mai importante aspecte referitoare la poziţia
si protejarea minoritătilor nationale. În primul rând au fost abordate
'
'
'
aspectele autonomiei culturale: învăţământul, căile de informare, cultura şi
utilizarea oficială a limbii. Reprezentanţii comunităţii internaţionale şi ai
minorităţilor naţionale, care au participat la elaborarea Legii, au afişat
atitudini pozitive, având în vedere că prin ea s-a reglat foarte bine poziţia şi
protejarea drepturlor minorităţilor naţionale care sunt numeroase şi au o
elită puternică, cu organizaţii bine dezvoltate, mijloace de informare în
masă şi partide politice. În acelaşi timp au fost sesizate argumentat şi energic
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şi carenţele

acestei Legi. S-a dovedit că această lege nu a luat în considerare
ozitia
reală
a minoritătilor
„mici", care din cauza „rahitismului" numeric
,
P ,
sunt foarte expuse asimilării. În acest context, această lege nu are reglementări
de drept care ar contribui la stimularea conştiinţei lor etnice şi la dezvoltarea
lor culturală şi socială. P. Domoni, Poloiaj ma/ih manjina u Vojvodini,
(Poziţia minorităţilor mici din Voivodina, n.t.) în: Habitus, re. Alpar Losonc,
Centrul pentru multiculturalitate, Novi Sad, 2003-2004, 174-175.
8
G. Başici, Poloiaj nacionalnih manjina u SR Jugoslaviji (Poziţia
minorităţilor naţionale în SR Iugoslavia, n.t.) în: Demokratija i nacionalne
manjine, Centrul de cercetarea identităţii, re. Goran Başici, Belgrad, 2002,
13-68.
9
Voivodina este regiunea nordică a Republicii Serbia, o regiune de şes,
delimitată de restul ţării prin cursurile râului Sava şi al Dunării. La nord se
învecinează cu Republica Ungaria, la vest cu Republica Croaţia, iar la est
cu România. Principalul oraş este Novi Sadul, ea fiind constituită din trei
unităţi geo-istorice: o mare parte din Srem, Banatul şi Bacica.
10
Populaţia Voivodinei reprezintă un mozaic etnic specific, compus din
peste 26 de popoare şi grupuri etnice diferite. O parte constitutivă a acestui
mozaic ciudat sunt şi nemţii, care au migrat în aceste spaţii în trei etape
succesive: colonizarea din timpul lui Carol al VII-iea ( 1722 - 1726),apoi trei
valuri mari de colonizare din timpul lui Mariei Tereza ( l 726-1780) şi
colonizarea din perioada lui Frantz Iozef al II-iea (1780-1790). Astfel, un
mare număr de emigranţi din părţi diferite ale Germaniei de astăzi (BadenWitenberg, Elzas, Lotaringia, Saxonia, de pe Raina, din Tirol, Silezia, Prusia)
atras de avantajele oferite de statul austriac a colonizat organizat partea de
sud a Văii Dunării. Diferenţele culturale şi confesionale ale acestor colonişti,
influenţate de specificurile locale din părţile lor natale,cu timpul au dispărut,
germanii cunoscuţi sub numele de şvabi dunăreni. formând un grup etnic
unitar în spaţiul sudic al Văii Dunării. Vezi: V. lankulov, Pregled kolonizacije
Vojvodine u XVIII I XIX veku, Matica srpska, posebna izdanja, Novi Sad
,1961 ; Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien I-VI,
Sindelfingen 1995-1998; 16.
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11

Arpad Lebl, Socijalno-istorijski aspekti etnickog pluralizma u Vojvodini,

u Etnoloski pregled IV., Beograd, 1962, 22-31.
12

Conform informaţiilor statistice extrase din primul recesământ al

populaţiei

de

după

Primul

Război

Mondial, în anul 1921, în regatul SCS

trăiau

505.790 de membri ai minorităţii naţionale germane, respectiv 4,22%
din totalul populaţiei. F. Binder, Promemorija, u: Jedan svet na Dunavu (O
viaţă

pe Dunăre, n.t.), redactor Nenad Stefanovic, Donauschwiibische
Kulturstiftung- Milnchen, Beograd, 2003, 124-125.
13

G. Nikolic, Nemei u Vojvodini izmeâu dva rata, u: Jedan svet na Dunavu,
ur. Nenad Stefanovic (Nemţii din Voivodina între cele două Războaie, n.t.),
Donauschwiibische Kulturstiftung- Miinchen, Beograd, 2003, 142.
14
Nemţii din Voivodina au fost adesea etichetaţi cu această expresie a cărei
terminologie este de

provenienţă nazistă,

care

tradusă

în limba

engleză

înseamnă de fapt Ethnic German. Z. Janjetovic, Svabe u Vojvodini, u:

Skrivene manjine na Balkanu, Balkanoloski institut SANU, Beograd, 2004,
121

(Şvabii

din Voivodina, n.t.)

15

,ll ,ll;HMHTJ)Hjee11h, Pecmumyl,(uja "cme'leHux npaBa" npunaOHUKa HeMG'lKe

Ma1t,uHe y 6u8utoj Jy2011aBuju, y: TeMe, qacon11c 3a .n.pywrnette ttayKe, 3,
HHW, 2005.
(Restituirea „ drepturilor acordate" membrilor minorităţii naţionale germane din fosta Iugoslavie, D. Dimitrievici, n.t.).
16
Z. Janjetovic, Svabe u Vojvodini, u: Skrivene manjine ... , 130 (Şvabii din
Voivodina, n.t.)
17
G. Nikolic, Zivot nakon skidanja sa krsta, u: Jedan svet na Dunavu, ur.
Nenad Stefanovic, Donauschwiibische Kulturstiftung- Miinchen, Beograd,
2003, 174-176.
18
Conceptul de ,,minoritate ascunsă" este exprimat prin terminus tehnikus,
elaborat în urmă cu trei ani de către un grup de savanţi de la Universitatea din
Gratz, în scopul cercetărilor din cadrul proiectului „Minorităţile ascunse
între Europa Centrală şi Blacani/Hidden Minorities between Central Europe
and the Balkans". Acest termen se foloseşte la desemnarea câtorva grupaţii
etnice mici şi oficial nerecunoscute pe teritoriul Austiei, Sloveniei şi Croaţiei.
Cu ocazia recercetării acestui concept în atelierul internaţional din Radenţi
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(Slovenia), Biliana Sikimici a oferit posibilitatea aplicării lui pentru
fenomenele asemănătoare din întreaga Europă de Sud-Est. &- Promicer,(Ne-)
vidljivost skrivenih manjina na Balkanu. Neka teorijska zapazanja, u: Skrivene
manjine na Balkanu, Balkanoloski institut SANU, Beograd, 2004, 13.
19
În lucrarea de faţă, identitatea etnică - ,,etnicitatea" o tratez ca pe o
organizaţie simbolică a relaţiilor sociale, sau ca pe o relaţie simbolică între
membrii grupului etnic, care în concordanţă cu nevoile grupului etnic se
poate mobiliza sau demobiliza ~i care este expusă schimbărilor ~i
redefinirilor. Conform acestui considerent, semnificaţia ~i utilizarea
simbolurilor de identitate etnică sunt de asemenea expuse schimbărilor ~i
redefinirilor. Baza teoretică a acestei supoziţii este reprezentată prin ceea
ce Mladena Prelici a desemnat prin discursul despre etnicitate, în primul
rând atitudinile referitoare la construcţia de simboluri ale grupului etnic.
20

Jb. TTyw1,di, J(pyiumeeHu oKeupu yp6aH02 prueoja 2paoooa y BojeoouHu
( 1900-1955), y: 36opHHK Marnue cpncKe 3a APYWTBeHe HayKe, 81, Hoe11
CM, 1986

3. JaH,eTOBHn, Cp6u u HeMlfU y BojBOOUHll u Ma/japU3GlfUja, y: ETHH'-IKH
O)lHOCH Cp6a ca llPYrHM Hapo)lHMa 11 eTHH'·IKHM 3aje)lHHUaMa,
Ernorpa<f>cKH HHCTHT)'T CAHY, Eieorpa.u, noce6Ha 113)laH,a, KH,. 44, 1998,
115-132.
22
P. Domonji, Polozaj malih manjina u Vojvodini, u: Habitus ... , 147-166
21

(P. Domoni,
23

Cei mai

Poziţia minorităţilor

mici din Voivodina, n.t.)

mulţi nemţi trăiesc astăzi

în capitala Serbiei, Belgrad ( 481 ), ~i

abia apoi în ora~ele Voivodinei: Novi Sad (410), Szombor (339),

Subotiţa

(272), Pancevo (227), Zrenianin ( 181 ), Apatin ( 159) ~i Kula ( 158).
24

Conform ultimului recesământ al populaţiei, din anul 2002, pe teritoriul

Serbiei trăiesc 3.901 de membri ai minorităţi naţionale germane. Din întregul
număr,

cei mai

mulţi trăiesc

în Voivodina, 3.154 de personae, iar în restul

republicii doar 747. În comparaţie cu recesământul din anul 1991, când
numărul nemţilor

era de 5.172 constatăm o scădere de 1271 de persoane.
Căderea demografică a fost mai accentuată în Serbia, unde numărul nemţilor
s-a redus de la 1.299 de personae la 747, decât în Voivodina. Cei mai
nemţi trăiesc astăzi

mulţi

în Belgrad (481), ~i abia apoi în ora~ele Voivodinei:
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Novi Sad (410), Szombor (339), Subotiţa (272), Pancevo (227), Zrenianin
(181), Apatin (159) şi Kula (158). Nemţii reprezintă 0,16% din structura
etnică a Voivodinei. P. Domoni, Polozaj malih manjina u Vojvodini, u:
Habitus ... , 151.
25
G. Basic, Polozaj nacionalnih manjina u SR Jugoslaviji, u:
Demokratija i nacionalne manjine, Centar za istrazivanje identiteta, ur.
Goran Bacic, Beograd, 2002, 13-68
26
Uniunea Natională a Minoritătii Germane s-a constituit în cadrul Adunării
'
'
electorale, care a avut loc în 16.12. 2007 la Novi Sad. Primul preşedinte al
Uniunii a fost Andreas Birghermaier, preşedintele Asociaţiei „Die Donau"
din Novi Sad, iar în funcţii de vicepreşedinţi au fost aleşi Rudolf Weis,
„Consiliului national german" din Subotita si Anton Beck,
Presedintele
,
,
' '
preşedintele „Gherhardului".
27
Există numeroase studii referitoare la istoria, economia şi tezaurul cultural al acestui oraş situat în nordul extrem al Voivodinei, în imediata
apropiere de graniţa cu Republica Ungaria. Momentan nu se cunoaşte
numărul exact de membrii de aceea atrag atenţia asupra unui studiu important privitor la Subotiţa şi împrejurumile ei.
6. )K11K11h, O pQ3//Ul{U U3Me~y em11u'IK02 u K}'J1myp1102 uoe11mumema
Ma~apa y ucmo'111oj Ea'IKOj, y: ETHH'IKH O.!lHOCH Cp6a ca .upyrHM
HapO.!lHMa HeTHH'IKHM Jaje.UHHU.aMa, ETHorpa<pcKH HHCTHTYT CAHY,
noce6tta HJ.Ualba, Klb. 44, Eieorpa.u, 1998.

Conform recesământului din anul 1991, în Subotiţa, 208 de personae sau declarat ca membrii ai miniorităţii naţionale germane. Rezultatele
recesământului din anul 2002 arată că numărul nemtilor din această
'
localitate din Bacica a crescut la 272 de persoane. P. Domonji, Polozaj
malih manjina u Vojvodini, u: Habitus ... , 151.
29
A. Lebl, Socijalno-istorijski aspekti jezickog pluralizma u Vojvodini,
Etnoloski pregled 4, Beograd, Beograd, 1962, 29 (Aspecte
social+ istorice ale pluralismului lingvistic în Voivodina, n.t.)
30 M. Tipe1rnh, lloCJ1e </JpeoepuKa Eapma: ca6peMeHa npoy'la6a1ba
emHUl{Umema y KOMnfleKCHUM Opywm6UMa, fnaCHHK ETHOrpa<pCKOr
HHCTHTYTa CAHY, XLV, Eeorpa.n, 1997.
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E. nynyp.rlHja,
Ca,[{, 1993.
31

Cy6omu4a u 1ueHa oKo.rwHa,

IlpoMeTej, HoBH

Graâanski /ist, www.gradanski.co.yu, 16.12.2007.
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THE GERMAN MINORITY IN VOIVODINA IN THE
PERIOD OF TRANSITION
Summary
During the ethnic confrontations inside SFRI, the German
minority appears for the first time in the social life of the state of
Voivodina and creates associations and organizations in their
community's benefit. The associations were gathering German
citizens and started the reconstruction of their nationality.
Nowadays in Voivodina some of these associations are still
functional.
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The research is trying to present the way how those German
organizations preserve their cultural and ethnical symbols. The
research presents as well constitutional changes in the
reconstruction process of German identity within Voivodina and
the real life of German community in Serbia during transition.
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SÂRBII DIN TRANSILVANIA (SIEBENBURGEN)
Ljubivoje Cerovic, Novi Sad (Srb)

Centrul multisecular al Transilvaniei, orasul
Sibiu
,
(Hermannstadt, Nagyszeben) din România a fost desemnat, în
anul 2007, capitala culturală a Europei.
În această regiune multietnică şi multiconfesională au
trăit, timp de secole, si
, sârbi.
Partea sudică a Transilvaniei (Septem sedium
saxonicalium) a fost populată în prima jumătatea a secolului
12 de nemti
, din Saxonia.
Sibiul a devenit centrul acestei regiuni privilegiate. Primii
colonisti
, din Saxonia, în general mineri cu familiile lor, au fost
chemati în anul 1141 de către palatinul Belos, în numele regelui
'
ungar minor
Gheza al Ii-lea. Mama regelui a fost !elena, văduva
regelui ungar Bella al Ii-lea Arpad. Tatăl ei şi a lui Belos a fost
marele jupân sârb Uros I Vukanovic.
Curtea regală ungară le-a acordat colonistilor
din Saxonia
,
privilegii economice si nationale. Ei au contribuit în mare măsură
,
'
la dezvoltarea mineritului, ceea ce s-a oglindit pozitiv în
prosperitatea economică a acelui ţinut, ca de altfel şi a Ungariei
în general.
Un secol mai târziu, saxonii din Ardeal, sau sasii,
, cum
îi numeau sârbii, au ajuns şi în Serbia.
Primul val al migratiei lor în Serbia a fost prin anii
' pustiirii mongole a Ardealului.
patruzeci al secolului 13, în urma
ln Serbia s-au stabilit cu acordul regelui Uros I Nemani.
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Si
, aici sasii
, au contribuit la dezvoltarea mineritului, care
la acea vreme era o ramură economică în curs de dezvoltare.
Mai precis, în ciuda zăcămintelor bogate, mineritul din Serbia
nu a dat rezultatele dorite, până la sosirea lor.
Zăcămintele de minereuri din muntii Serbiei au fost
cunoscute încă din antichitate, însă exploatarea' a fost oprită odată
cu prăbuşirea puterii bizantine. Chiar dacă sârbii au păstrat, din timpuri
străvechi, experienţa prelucrării simple al metalului, ea a fost în măsură
să contribuie doar la fabricarea uneltelor şi a armelor. Progresul adus
de sasi a constat dintr-o nouă tehnologie care facilita o productie
,
'
mai largă si o orientare nouă în căutarea metalelor pretioase.
'
' privilegii
Din
partea regelui Uros I, saşii au primit
economice, nationale si confesionale. Nucleul lor a fost în centrul
'
' pe râul Tara, unde s-a dezvoltat cea mai
miner de la Brscovo,
mare si mai bogată mină de argint din Serbia. Prin anii optzeci si
'
,
nouăzeci al secolului 13 în Brscovo a trăit un grup mare de sasi,
,
cu o organizare socială diferită de cea sârbă însă având totusi în
'
frunte un cneaz. Pe lângă el însă un important rol social l-au
avut sasii bogati si reprezentantii bisericii catolice.
' Brscovo
' ' a fost localitatea
'
model pentru viitoarele
colonizări din zonele minere ale Serbiei. Printre ele, o deosebită
importantă a avut-o si localitatea Rudnik, situată în muntele cu
'
,
acelasi nume. Principalele zăcăminte de argint, cupru si plumb
se afl~u în zona Mali si Veliki Sturc. Pe la finele secoluiui 13. s'
au deschis minele si s-au
înfiintat localitătile Rogozna, în muntele
'
cu acelaşi nume, apoi Trepca, 'Gracanica' şi altele.
Zăcămintele bogate în metale preţioase din Serbia au
facilitat baterea unor cantităţi mari de monede de argint. Progresul
începutul secolului 14. a fost
Serbiei la finele secolului 13. sila
,
demarat de aceste zăcăminte de metale preţioase, de numărul
crescând al mestesugarilor de la sate, de comertul cu marfă în
,

'

'
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multe direcţii prin Serbia, de folosirea intensivă a terenurilor
arabile, de dezvoltarea constantă si sistematică a productiei
'
'
agricole. Toate acestea au influentat puterea
militară si politică a
Serbiei, expansiunea ei si întărirea' puterii centrale. '
'
Două secole mai târziu, sârbii si
, sasii
, s-au întâlnit din nou,
de data aceasta în Transilvania, după prima din şirul migraţiilor.
Sârbii au migrat în Transilvania în urma pogromurilor
turcesti. După prima cădere a tării sub turci, în 1437, o parte
'
'
considerabilă a populatiei sârbe, condusă de domnitorul Durde
Brancovic, a migrat în ' Ungaria.Turcii au fost izgoniţi de către
trimisul regal ungar, voievodul Iancu de Hunedoara.
Iancu de Hunedoara a fost nobil ardelean de origine
română. Tatăl lui a primit în 1409 oraşul Hunedoara de la regele
ungar Sigismund. Remarcându-se în luptele cu turcii, Iancu de
Hunedoara a urcat spectaculos în ierarhia feudală. A fost jupân
de Timis, ban de Severin, voievod al Transilvaniei, iar din anul
' moartea regelui ungar Ladislau I Jagelo, pe timpul
1466, după
minorului Ladislau al V-lea, a devenit guvernator al Ungariei cu
drepturi de domnitor. S-a remarcat în campaniile militare
împotriva turcilor pe teritoriul Serbiei ocupate şi în spaţiul
Peninsulei balcanice. Anii patruzeci si cincizeci ai secolului 15
au stat sub semnul războaielor purtate' împreună cu domnitorul
sârb Durde Brancovic împotriva turcilor, care în 1444 au fost
izgoniti din Serbia. Călăuzit de dorinta arzătoare de a-i alunga
'
pe turci' din Balcani, Iancu de Hunedoara
s-a ciocnit cu ei si la
'
Kosovo Polie (Câmpia Mierlei) în 1448, unde însă a fost înfrânt
În 1452, când Ladislau al V-lea a devenit major, a preluat domnia
regală, iar Iancu a devenit comandantul suprem ai armatei ungare
si a continuat lupta înversunată cu otomanii. A murit în 1456 de
'
'
ciumă, la Zemun, pe timpul asediului de la Belgrad.
În constiinta istorică a poporului sârb, Iancu de
'
'
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Hunedoara a rămas ca un înverşunat luptător împotriva turcilor,
si este eroul mai multor creatii epice. Pe lângă reusitele sale în
'
luptele
cu turcii pe teritoriul' Serbiei, în calitate de' voievod al
Transilvaniei, si-a adus marea contributie în acceptarea refugiatilor
'
'
sârbi în Transilvania,
în anul 1438. '
Pe baza acordului încheiat cu Conducerea săsească din
Sibiu, sârbii au populat localităţile Lancrăm, (Langendorf), Sebeş,
(Miihlbach, Szaszsebes) si Pianu de Sus (Peen Saxonicale ), la
est de Mures, spre Sibiu.' În a doua jumătate al secolului 15.,
'
sârbii au construit
în aceste localităti biserici, iar în Lancrăm au
înfiintat eparhia Bisericii Ortodoxe 'Sârbe.
' Sârbii din Transilvania au beneficiat din partea Conducerii
săsesti de avantaJ· e nationale si confesionale; nobililor le-au fost
'
' tăranii
' au avut statutul de oameni liberi.
recunoscute
titlurile, iar
' ocolit pe sârbi în obţinerea acestor
Totuşi, problemele nu i-au
drepturi. Anume, nobilii au fost scutiti de taxe, însă dificultătile
' pierdut documentele' în
s-au ivit din cauză că o parte din ei şi-a
timpul refugierii. Aceleaşi probleme au întâmpinat şi cei care au
avut diplomele scrise în limba slavo- sârbă, pe care Conducerea
săsească din Sibiu nu a vrut să le recunoască. De aceea sârbii au
depus plângeri la cel mai înalt nivel la Camera săsească de
guvernare din Transilvania, care în 1464 a ordonat Conducerii
săsesti din Sibiu să le recunoască titlurile si să-i scutească de
'
taxe.' De asemenea, s-a emis hotărârea ca tăranii
sârbi liberi să
'
plătească exact aceleasi taxe ca si sasii.
În Transilvani~, sârbii a~ fost expuşi presiunilor bisericii
catolice si a nobililor ardeleni să accepte catolicismul, sub
' că si ei trebuie să fie „sub aripa salvatoare a bisericii
argumentul
romane". Sârbii au opus o· rezistentă organizată si energică. La
' luat o întorsătură
'
începutul secolului 16. divergentele au
dramatică,
'
soldându-se tragic. Anume, moartea neelucidată (omor) a
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https://biblioteca-digitala.ro

preotului romano-catolic din Lancrăm a fost atribuită unor
conducători sârbi, care, fără nici o investigatie prealabilă, au fost
condamnati, la moarte. Însă Tribunalul din Sebes, s-a împotrivit
acestei condamnări. Deoarece Biserica Catolică a rămas insistentă
în intentia de a-i lichida pe liderii sârbi, în 1508 Conducerea
'
Transilvania
a intentat o plângere Curtii
, regale ungare. Acesta a
reactionat
promt si
,
, a ordonat principelui Ardealului si
, vicarului
episcop o investigaţie amănunţită, care a dovedit nevinovăţia
sârbilor. Nemulţumit de rezultat, vicarul episcop a ordonat
dărâmarea bisericii ortodoxe sârbe din Lancrăm, ceea ce s-a si
,
executat, în pofida faptului că Biserica Ortodoxă Sârbă a fost
recunscută în Ungaria.
Conducerea săsească a condamnat acest act de vandalism şi s-a adresat Curţii regale învinovăţindu-l pe vicarul episcop
de Transilvania, pentru dărâmarea hramului ortodox sârb din
Lancrăm. Regele a reactionat în 1512 printr-un protest dur si l-a
'
,
avertizat sever pe episcop, să nu-i deranjeze pe sârbi în construirea
altei biserici în acelasi
, loc sau în altul, manifestându-si
, adânca
consternare că ordinul său precedent nu a fost respectat.
În 1529 sârbii populează în mare număr si principalul
orasul al Transilvaniei, Sibiul. În noile conditii de d~pă Bătălia de
,
'
la Mohacs si
regatului lui lovan Nenad, sârbii vin din
, prăbusirea
,
mai multe directii,
si
' în general de pe Valea Muresului
,
, din Banat.
Ca şi până acum, principele Transilvaniei le-a recunscut drepturile.
Valurile de migraţii ale sârbilor în Transilvania au
continuat si
, în secolul 16.
Sârbii populează acest teritoriu după ce, în 1551, Banatul
cade sub stăpânirea otomană. În spaţiul Bălgradului (Alba Iulia,
Karlsburg, Gyulafehrevâr) în 1581 ajunge un nou val de refugiaţi
sârbi. Principele Transilvaniei, Sigismund Bathory a aprobat ca
„începând de azi sârbii sunt scutiti de orice fel de taxe si dări timp

'
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,

de trei ani", însă acestei decizii i s-a opus nobilimea ardeleană. În
s-a hotărât ca sârbii refugiaţi pot
rămâne în Transilvania însă sub stăpânirea jupânilor şi cu o condiţie:
să-si
, onoreze toate dările prevăzute de lege. De asemenea, s-a
hotărât să nu se mai primească refugiaţi noi. Măsurile antisârbe
sunt confirmate prin concluziile Adunării din 1585. Totuşi, în
conjunctura dată, Transilvania a fost sub ameninţarea otomană,
iar ajutorul sârbilor, războinici încercaţi în confruntările cu turcii, a
fost inestimabil pentru apărarea întregii regiuni.
Un alt val de refugiaţi sârbi a ajuns în Transilvania în
urma înăbusirii răscoalei sârbilor din Banat si Valea Muresului
'
,
'
din 1594. Răscoala a zguduit Câmpia Panonică, în care domneau
turcii si
de eliberare natională
a
' a fost cea mai mare miscare
,
,
poporului sârb de sub turci până la Prima răscoală sârbă din 1804.
Această răscoală a avut loc în timpul când Marele război
împotriva Ligii ţărilor creştine ( 1593 - 1606) a angajat un potenţial
militar considerabil al Turciei, ceea ce a urnit popoarele Câmpiei
Panonice subjugate şi a Peninsulei Balcanice să pornească în
războaie pentru independenţă. Aceste războaie corespundeau
întocmai planurilor Ligii Sfinte. Pe lângă implicarea principelui
ardealean, Sigismund Bathory, din coaliţie a făcut parte şi
voievodul Tării Românesti, Mihai Viteazul, care a început
'
'
războiul de eliberare si cel pentru unirea principatelor - Tara
'
'
Românească, Moldova si
, Transilvania. Un aliat însemnat în
războiul plănuit a fost şi poporul sârb în frunte cu patriarhul Iovan
Kantul.
Dându-si seama că odată cu izbucnirea războiului din
'
1593 s-au creat conditiile
pentru o miscare de eliberare natională,
'
' de politica coexistentei
'
patriarhul sârb lovan Kantul se leapădă
cu Porta, tipică pentru predecesorii săi din viţa Sokolovic. In loc
de toleranta
lui a fost rezistenta
' ambiguă cu Turcia, optiunea
,
,
prezenţa lui Bathory, la Adunare

A
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'

militară. A chemat poporul sârb

la o luptă pentru eliberarea finală.
Primii care i-au răspuns afirmativ au fost sârbii de pe Valea
Muresului si din Banat, iar din aceste tinuturi flacăra răscoalei s'
,
'
a extins până în Hertegovina si Muntenegru.
'
,
Răscoala a izbucnit pe Valea Mureşului în 1594. Cu
drapelele înfătisând chipul Sfăntului Sava, răsculatii au pornit
',
'
lupta pentru eliberare. Desi au fost prost înarmati, răsculatii însetati
'
' şi Banat.'
de luptă au cucerit cetăţile' turceşti de pe Valea Mureşului
Condusă de voievodul Petar Maizos, armata răsculată a pornit
către Vrsec, pe care l-au cucerit. În urma mai multor confruntări,
au fost cucerite mari teritorii si
, din Banat, de pe Văile Muresului
,
si
si
, a Crisului
,
, din Backa.
Conducerea răsculatilor a încercat să încheie legături cu
'
tările crestine vecine, cu Austria si cu Transilvania, înainte de
'
,
,
toate. O delegaţie în frunte cu episcopul de Vrşeţ, Teodor
Nestorovic, a plecat la Ostrogon, la sediul generalului Taifenbach,
de unde turcii fuseseră izgoniti. Acesta le-a promis ajutor militar,
'
însă nu s-a tinut de cuvânt. Aceeasi delegatie a fost întâmpinată
'
,
'
si
, la curtea principelui ardelean Sigismund Bathory.
Reprezentantii răsculatilor bănăteni i-au cerut lui Bathory ajutor
'
'
'
„în numele tuturor
spahiilor
şi ai cneazurilor sârbi şi a întregii
sârbimi". Bathory le-a promis un ajutor de o mie de soldati,
'
promisiune care, de asemenea, n-a fost dusă până la capăt. Sârbii
au rămas pe cont propriu în acest război antiotoman.
Între timp turcii se pregăteau pentru lovitura decisivă în
confruntarea cu răsculatii. Sinan-pasa a venit în fruntea a 30.000
de ostasi bine înarmati. In august 1594, el a învins armata de
,
'
5.000 de răsculati slab înarmati.
' răzbunat crunt
'
Turcii s-au
fată de răsculatii care nu au
'
'
scăpat. Au incendiat si au pustiit localităti, biserici si mănăstiri,
,
'
'
au dus populaţia în robie. Ca să-i sperie pe sârbi, la ordinul lui
'

A

,
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Sinan-pasa, în data de 27 aprilie 1595, pe muntele Vracar de
'
lângă Belgrad, turcii au incendiat moaştele Sfântului Sava,
simbolul spiritualitătii si al dernnitătii sârbe, al cărui chip era
' '
'
înfătisat pe drapelele răsculatilor.
'' O parte din răsculaţi, 'cu familiile lor, s-a refugiat pe Valea
Muresului, în Transilvania. Acolo s-au stabilit la revărsarea râului
' în Mures (Teius, Tevis). Aici a fost întemeiată în 1596 o
Târnava
'
Eparhie a Bisericii' Ortodoxe
Sârbe, condusă de episcopul Teodor
Nestorovic, liderul spiritual al răscoalei din Banat. Pentru meritele
sale în ale ortodoxiei, episcopul Teodor a fost proclamat sfânt.
Nobilimea ardeleană s-a împotrivit si la acest val de
migrare a sârbilor, dezaprobând avantajele' oferite de către
generalul Gheorghe Basta, care în aparentă sustinea doleantele
'
'
,
nobilimii, însă în practică nu le aplica. El considera că are nevoie
de sârbi ca de un potenţial militar.
Confruntările militare dintre ardeleni si turci au continuat
'
si după esecul răscoalei din Banat. Sârbii din
Transilvania si
'
,
'
unitătile militare ardelene au fost conduse în lupte de către
'
latifundiarii
Dorde Slankamenac, Deli Marco si Sava Timisvarac.
'
Ei operau prin infiltrări în teritoriul otoman, si
ajungeau până la
Plovdiv si Iedren. În timpul confruntărilor' armate principele
Gheorghe' Basta l-a numit pe voievodul Deli Marco în fruntea
trupelor sale. Chiar şi după încetarea confruntărilor armate cu turcii,
în slujba principelui ardelean au rămas câtiva voievozi sârbi.
' ardelean a acordat
Pentru meritele de război, principele
titlu de nobil la 160 de familii sârbeşti din Lipova. Ele s-au mutat,
în anul 1607, în Arad.
Întregul secol al XVII-lea cei din vita Brankovic au fost în
' Fiind descendentii
fruntea Mitropoliei Ortodoxe Sârbe din Ardeal.
'
unei vechi familii de nobili sârbi, strămoşii lor au migrat din
Korienic, Hertegovina, la Ineu.

'
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Alb, sârbii au trăit în Ineu încă de pe vremea
migraţiilor lui Stefan Lazarevic. Numărul lor a crescut după Bătălia
de la Mohacs şi prăbuşirea regatului lui Iovan N enad. Despre
numărul mare si despre organizarea lor stă mărturie informatia că
,
'
în 1532 mitropolitul Iosif a fost amintit ca membru al Soborului
arhiereilor de la Ohrid.
Ca şi înalţi destoinici spirituali, ei au purtat aici o luptă
înversunată
împotriva încercărilor calviniste de a-i bricola pe
,
ortodocsii sârbi la credinta lor, sub acoperirea principelui Ardealului.
,
'
Anume, în timpul reformei religioase, voievozii de Ardeal au
renuntat la catolicism si au trecut la calvinism. În numele Păcii
'
'
religioase
de la Augsbruch
din 1555, când au încetat războaiele
religioase, s-a stabilit regula ca domnitorii să decidă religia din
interiorul hotarelor, conform principiului - al cui este ţara, aceea este
si orientarea religioasă. Principele ardelean a devenit si seful bisericii,
'
' '
iar rezultatul a fost calvinizarea membrilor altor biserici crestine.
'
Matei, primul dintre Brancovic, a suit pe scaunul de
episcop după moartea episcopului Teodor Nestorovic, la finele
secolului 16. Resedinta eparhiei a fost mutată din Trnovo în Ineu.
'
' i-a urmat la tronul episcopal lui Matei
Sava I Brancovic
în 1607. Când o parte din Valea Mureşului a ajuns sub guvernarea
principelui Ardealului, populaţia ortodoxă sârbă a fost repartizată
în jurisdicţia eparhiei din Ineu. Deoarece eparhia din Ineu
cuprindea un teritoriu mai larg şi făcea parte din Transilvania, a
fost ridicată la rang de mitropolie, ai cărei conducător a fost
desemnat Sava I Brancovic.
Longhin Brancovic a preluat funcţia de mitropolit în anul
1629, cu acordul principelui ardelean şi al voievodului din Ţara
Românească. Calvinii însă s-au împotrivit ca el să fie numit
mitropolit, pentru că insistau ca ortodocsii sârbi si români să facă
'
,
parte din curentul lor confesional. Din cauza presiunilor, Longhin
Pe

Crişul
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a părăsit Ardealul si
Românească, unde s-a
, s-a retras în Tara
,
stins din viată
, în anul 1636 în mănăstirea Coman. Timp de două
decenii, Biserica Ortodoxă Sârba a fost în mare impas.
Sava al II-iea Brancovic a ajuns la scaunul de mitropolit
pe timpul când credincioşii ortodocşi din Ardeal opuneau
rezistentă înversunată în fata calvinilor. Născut ca si Simion, Sava
'
'
,
'
a rămas orfan de timpuriu, din cauză că, după moartea sotului si
'
,
a trei copii, mama lui s-a retras în viaţa monahală. Fiii ei au fost
Simion si
, Gheorghe, iar cel mare, primul amintit, a devenit preot
şi protoprezviter de Ineu şi-i purta de grijă fratelui său mai tânăr.
Simion a devenit monahul Sava al Ii-lea si a primit functia de
' a continuat traditia
'
administrator al Mitropoliei Ardealului. Astfel
'
conform căreia în functia aceasta înaltă au fost alesi cei din vita
'
,
'
Brancovic. Hirotonisirea lui a susţinut-o şi principele ardelean
Gheorghe Racotzi, considerând că prin mitropolitul sârb îl va
avea alături pe voievodul Tării Românesti, Serban Cantacuzino,
'
' ' l-a proclamat pe
în războiul cu Polonia. Gheorghe
Racotzi
mitropolitul sârb ca „mitropolitul grecilor, sârbilor, valahilor şi a
rutenilor din Ardeal si dinjudetele Vardar, Bihor, Caras, precum
'
,
'
si din toate districtele din regiune". Mitropolia îsi avea resedinta
'
' Bălgrad. Mitropolitul Sava al Ii-lea a stabilit si a' întretinut' relatii
la
'
'
'
cu Patriarhia de la lpec.
Principele Gheorghe Racotzi a pierit în condiţii grele de
război provocate de pătrunderea armată în Ardeal a vizirului turc
Mohamed Ciuprilit în anul 1658. Urmasul lui Racotzi a fost
'
,
Mihai Apafi care în 1662 l-a confirmat pe Sava al Ii-lea ca
mitropolit al Ardealului.
Fiind sub presiunile continue ale calvinilor, mitropolitul
Sava al II-iea a cerut protecţie la Curtea regală rusă. În prealabil a
primit sprijinul voievodului valah Şerban Cantacuzino, care prin
Sava i-a trimis solie tarului rus Aleksei Romanov, cerându-i ajutor

'
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militar în războailele anuntate cu turcii. În aceste conditii, în
'
,
pofida incompatibilităţilor cu calvinii, a fost sprijinit de
cătreprincipele ardelean Mihai Apafi, care de asemenea aştepta
sprijin militar rusesc în războiul ce va urma cu turcii. Mitropolitul
Sava al Ii-lea, împreună cu fratele său Gheorghe, viitorul nobil
al Sfântului Imperiu Roman, a ajuns în 1668, prin Muncaci, la
Lvov, la întâlnirea cu mitropolitul de Kiev, Antonie Vinitki, care
' Din
i-a înmânat recomandarea pentru tarul rus Aleksei Romanov.
'
Lvov a ajuns la Varsovia,
la întrevederea
cu regele polonez Ian
,
Cazimir. Această vizită a fost de natură politică, ceea ce confirmă
scrisoarea regelului Poloniei adresată tarului
rus.
,
Prin Smolensk, Sava al Ii-lea a ajuns la Moscova, la tarul
,
Aleksei Romanov, căruia i-a dăruit o icoană a Sfintei Treimi si o
'
cruce de lemn încrustată si ornamentată, i-a transmis mesajele
voievodului valah si ale 'principelui ardelean, ca si scrisorile
' si ale regelului polonez. Câteva
' zile mai
mitropolitului de Kiev
'
târziu, Sava al Ii-lea i-a înfătisat oficial tarului scena politică a
''
'
Europei de Est şi dorinţa popoarelor
ortodoxe
de a-şi întări
legăturile cu Regatul Rus. Un capitol aparte a fost dedicat turcilor:
,,Europa de Est este populată de o sumedenie de crestini ortodocsi:
'
'
sârbi, bulgari si valahi. Toti sunt pregătiti si asteaptă
răscoala
,
'
, ' '
creştinismului împotriva turcilor, deoarece nu mai suportă sărăcia,
mizeria si
cotropirea".
l,.
In acea vreme în Moscova au poposit doi patriarhi, cel
de Antiochia si cel de Alexandria. În anul 1668, de Sf. Petru,
'
mitropolitul Sava
al Ii-lea a slujit cu aceste înalte fete bisericesti.La
'
' al
plecare a fost petrecut cu daruri si cărti si cu sprijinul
moral
'
' '
tarului rus.
'
La întoarcerea în Transilvania, s-a confruntat cu o
campanie dură a calvinilor, în frunte cu Gaşpar Tisabeshty.
Calvinii vedeau în Sava al Ii-lea impedimentul principal în
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deznationalizarea sârbilor si românilor. Asta l-a făcut pe Sava ca
' la Bucuresti să-i trezească
'
în 1672
interesul voievodului valah în
'
rivinta
populatiei
ortodoxe
din
Ardeal.
Cneazul ardeleanApafy
P
'
'
nu a fost încântat de zelul acesta a lui Sava al Ii-lea si rupe colaitia
'
cu el, încheiată înaintea plecării mitropolitului la'Moscova. Ca
urmare, Sava cere ajutor regelui Leopold I de Habsburg. Prin
intermediul lui, s-a împăcat cu principele Apafi. Însă, atacurile
calvinistilor la adresa lui Sava al Ii-lea s-au întetit. Noul lou lider
'
,
Mihaly Tofey l-a acuzat de administrarea nesăbuită a avutului
bisericesc. Aceste acuzatii au fost sustinute încă de câtiva preoti
'
'
sârbi si români. La presiunuile
calvinistilor,
Sinodul de' Ardeal 1-'
' în 1680 din functia de mitropolit
'
a demis
si l-a întemnitat în
,
'
'
Radonta.
La interventia voievodului valah Serban Cantacuzino,
'
'
mitropolitul Sava
al Ii-lea a fost eliberat,
si a trecut în Tara
'
'
Românească. Istovit de temnită si tortură, mitropolitul Sava al II' '
lea a murit în 1861, iar pentru contributia
, sa la păstrarea ortodoxiei
din Ardeal a fost proclamat ca sfănt ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.
Conditiile create în timpul Războiului vienez si ai Marii migratii
' la sîarsitul secolului 17, ca si retragerea
'
'
sârbe de
turcilor din
'
'
Câmpia Panonică au împins centrele spiritualitătii sârbe spre vest,
' Arad a Bisericii
iar una dintre mărturii este înfiintarea eparhiei din
'
Ortodoxe Sârbe. La ordinul patriarhului
Arsenie al Iii-lea
Ceamoievici, episcopul Isaia Diaconovici a mutat resedinta
'
'
eparhiei din Ineu în Arad, ceea ce a motivat migrarea sârbilor
în
regiunile eliberate ale Câmpiei Panonice. Elementul etnic sârb sa rărit considerabil în Ardeal. În primele decenii ale secolului 18,
în Ardeal nu mai erau sârbi.
Traducere din limba sârbă Borko !lin
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SERBIANS FROM TRANSYLVANIA
Summary
A part of Sibiu area, colonized in the 12th century with Germans,
was in the past populated with Serbians. Between Germans and
Serbians from the royal Hungarian community were many
connections and this explains the arrival ofGermans in Serbian
mountains around 13 th Century to work for the extractive industry.
Two centuries later, after 143 8, an important Serbian population
is brought with the help oflancu de Hunedoara in Transylvania.
In Transylvania in spite ofthe fact that they were persecuted by
Catholics and Protestants, they also got many privileges, because
they supported the Transylvanian rulers against Ottoman
invaders.
Sava Brancovic II is the one who created the Orthodox Serbian
Church in this part of Romani a.
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FEMEILE DIN NEAMUL IAKSIC LA CURTILE
'
EUROPENE
Milena Cerovic, Novi Sad (Srb)

Voievozii Iaksic au domnit, pe Valea Mureşului, aproape
un secol întreg. Aveau solide relaţii de rudenie cu unele ramuri
ale aristocratiei ruse, cu domnitorii sârbi, cu voievozii valahi si
'
moldoveni, ' cu banii croati si cu aristocratia italiană. Prin
' '
domnitorul Brancovic erau înruditi
si cu familia' regală Nemanic.
'
' care în cursul istoriei a fost
Ca stăpâni ai Văii Mureşului,
un spatiu multinational si multiconfesional, familia Iaksic a fost
'
'
'
cunoscută pe un teritoriu foarte vast. Acestă realitate s-a
consolidat si prin căsniciile fiicelor lui Stefan si Milica Iaksic cu
' familii europene aristocrate.
'
membrii unor
Născute si educate într-un conglomerat diversificat de
' de altfel a fost acest spatiu al cursului inferior
natiuni si religii, cum
'
'
'
al Muresului de secole, fiicele laksic - inteligente,
comunicative,
'
cu educatie
si maniere aristocrate -au cucerit mediile în care au
' '
trăit şi au creat. Acest fapt trebuie accentuat deoarece, acum o
jumătate de mileniu, o mare parte din domnitorii şi nobilimea
Europei era nestiutoare de carte, si mai ales femeile lor.
'
Voievodul
Iaksa a fost' reprezentantul unei renumite
familii nobiliare sârbeşti din Valea Moravei. S-a afirmat în timpul
domniei lui Durda Brancovic, când a fost trimisul acestuia la
Dubrovnic sila curtea regală bizantină de la Constantinopol.
În 1464, la câţiva ani după domnie, fiii lui laksa - Stefan
si Dmitar- au plecat, însotiti de norod si de 1200 de călăreti, în
,
''
'
'
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Ungaria, la chemarea lui Matei Corvin. Acesta tocmai îşi întărea
frontul de sud ai tării în fata invaziei turcesti si avea nevoie de
'
'
' '
armată. Ca urmare, fiii lui Iaksic au primit de la regele maghiar
în posesie optzeci de localităţi din judeţele Cenad, Holoş, Arad
si Timis.
'
'
De altfel, voievodul Stefan Iaksic a participat la mai multe
campanii militare împotriva turcilor, conduse de Matei Corvin pe
teritoriul Serbiei ocupate, de unde a îndrumat populaţia sârbă spre
Valea Muresului.Sotia lui a fost Milica si au avut împreună trei fii
'
' Stefan a murit în 'anul 1489.
si trei fiice. Voievodul
'
După moartea soţului său, Milica a făcut legământ ca, anual,
până la capătul vieţii, să ajute mănăstirea Hilandar cu 130 de
ducati, pentru rugăciunile si pomelnicele anuale ale celor din fa' sufletului celor morţi, şi pentru
milia' laksic: ,,pentru pacea
sănătatea celor vii". Hrisovul a fost scris la Nădlac, semnat de
Milica sidefii Stefan si Marco.
'Fiul cel mare, Stefan
'
al Ii-lea, s-a însurat cu Milica, fiica
voievodului Milos Belmujevic. După moartea fiului său Vuk,
Belmujevic a rămas fără moştenitor, şi ca urmare posesiunile lui
au revenit familiei laksic.
Al doilea fiu, Marco, a fost însurat cu Polixena, dintr-o
familie patriciană romană. A participat de asemenea, în 1502, la
marea ofensivă a Ungarie împotriva turcilor şi a contribuit la
popularea Văii Mureşului cu numeroase familii refugiate din Serbia.
Ramura feminină a urmasilor lui Stefan laksic a trăit mult
mai mult decât linia masculină. '
Ana, fiica cea mare a lui Stefan si Milica, s-a măritat cu
cneazul Vasilie Lvovic Glinski, ale cărui' posesii se întindeau pe
teritoriile Ucrainei si Belarusiei. Fiica lor !elena a devenit sotia
,
'
marelui cneaz rus, Vasilie al Iii-lea lvanovici, care a rămas
cunoscut în istoria sârbă ca donator al mănăstirii Krusedol din
414
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Novi Sad. Fiul lor a fost Ivan Vasilievici, respectiv viitorul tar
'
rus Ivan al IV-iea cel Groaznic. După moartea părintilor lui Ivan,
'
în perioada lui adolescentină,practic bunica Ana a domnit în
Rusia şi, cu ajutorul fiilor săi, a opus boierilor o rezistenţă
înversunată.
Ana a introdus în Rusia cultul sfintilor
sârbi, care
,
,
mai apoi s-a răspândit în întreaga Rusie. Ivan al IV cel Groaznic
si-a
însusit
,
, cultul Sfăntului Sava si
, l-a edificat ca exemplu
monahal. Chipurile Sfântului Sava şi al tatălui său Stefan Nemania
sunt pictate, conform dorintei tarului, în Soborul Arhanghelilor
, '
din Kremlin. Anume, Soborul Arhanghelilor, pe post de criptă
bisericească a marilor ţari ruşi a fost practic umplut cu frescele
ce-i înfăţişau pe sfinţii sârbi. Printre ei sunt doar patru figuri care
nu apartin cercului de domnitori rusi: tarul bizantin Mihail al VIII'
, '
lea Paleologul, sfăntul Simion Sârbesc, sfăntul Sava Sârbesc si
,
cneazul Lazăr Sârbesc.
lelena, a doua fiică a lui Stefan si
, a Milicei Iaksic, a fost
sotia domnitorului sârb lovan Brancovic.
'
Dinastia domnitoare sârbă - Brancovic - îţi trage
rădăcinile de pe vremea dinastiei Nemanic. Cu aceasta familia
Branovic a fost în relatii de rudenie. În conditii militare si
'
'
,
diplomatice extrem de nefavorabile, familia domnitoare Brancovic
s-a luptat pentru mentinerea statului medieval sârb.
~
'
In 1465, după căderea Domniei, Vuk, fiul lui Grgur
Brancovic, la chemarea lui Matei Corvin, vine la Srem. Încoronarea
lui Vuk a reprezentat ultima domnie a acestei familii sârbe în spatiul
'
panonic. După moartea lui, în 1485, pe tron urcă George Brancovic,
fiul domnitorului Stefan Brancovic şi al maicii Anghelina.
După un deceniu de domnie, George Brancovic s-a
călugărit sub numele de Maxim. La tron i-a succedat fratele mezin
lovan, care în timpul domniei sale s-a angajat în războaiele cu
turcii. În urma acestor campanii militare de la finele secolului 15
şi începutul secolului 16 a adus în Banat şi în Valea Mureşului
refugiaţi din Serbia.
415
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Domnitorul Iovan Brancovic a construit mănăstiri
ortodoxe sârbe. Cele mai vestite sunt cele de pe teritoriul
României de astăzi, anume Sf. Gheorghe, la sud-vest de
Timisoara, si Kusic, pe râul Nera. Domnitorul Iovan a murit în
'
anul 1502
si'odată cu el s-a stins linia masculină a vitei Brancovic
'
'
la tronul domnitorilor
sârbi.
După moartea lui Iovan Brancovic, !elena s-a măritat cu
banul croat Ivanis Berislavic, care a devenit domnitor sârb. După
moartea lui lvanis, la tron i-a urmat fiul său Stefan Berislavic, a
cărui mamă a fost Ielena laksic.
Maxim Brancovic, împreună cu maica Anghelina şi cu
Despina, fiica lui Iovan Brancovic, au plecat, în 1504, în Ţara
Românească, la chemarea voievodului Radu. Acesta i-a încredintat
'
sarcina de a întemeia prima mitropolie valahă. Patriarhul bizantin
Nifon l-a uns ca mitropolit pe Maxim Brancovic.
La solicitarea noului mitropolit , în Ţara Românească a
venit si ieromonahul Macarie, care a fondat prima tipografie
român~ască, la Târgovişte. Îndeplinindu-şi sarcinile, pentru care a
fost chemat, Maxim Brancovic si maica Anghelina s-au întors la
'
Srem, si
, au ctitorit mănăstirea Krusedol, pe muntele Fruska Gora.
Despina, fiica cea mai mare a lui lovan şi !elena, s-a
măritat cu voievodul valah Neagoe Basarab, si a ocupat un loc
important în istoria culturală a Tării Românesti.' La insistentele ei
'
'
s-a construit mănăstirea Curtea'de Argeş. Frescele
lăcaşului sfânt
îi înfătisează pe voievodul Neagoe, pe Despina si pe copiii lor,
',
'
sase la număr, precum si pe cneazul sârb Lazăr si pe sotia sa
'
'
' si
Milica.
Pe icoana sfintilor
Sava si Simion este ' înfătisată
Despina cu fiicele sale, toate îngenuncheate. Intr-o altă icoană,
Sfânta Născătoare Maria îl dă jos pe Cristos de pe cruce, iar
Despina i-l înfăţişează pe fiul său mort, Teodosie. Despina a lăsat
ca mostenire unele tesături artistice, creatia ei. Pe patrafirul din
,
'
'
tezaurul mănăstirii Xenofont de pe Muntele Athos sunt chipurile
'

'
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A

'

'

'

sfintilor;
în fundal sunt portretele lui Neagoe cu cei trei fii ai săi
,
şi portretul Despinei cu cele trei fiice ale sale. Sursele româneşti
subliniază că Despina ar fi donat mănăstirii de pe muntele Athos
un „pocrov tesut din aur". Pe lângă aceasta, Despina si-a ajutat
sotul să seri~ Slovo necazastelno, respectiv Învătăturile l~i Neagoe
Basarab către fiul său, Teodosie. In această operă se menţionează
şi lupta de la Kosovo şi ziua de Vidovdan, ceea ce stă ca mărturie
a răspândirii cultului sârbesc în ţările române.
Asa cum am mentionat deja, la încheierea misiunii pe
'
' pentru Neagoe Basarab, Maxim
care au dus-o
la bun capăt
Brancovic si maica Anghelina s-au întors în Srem, unde au
'
finalizat ctirorirea
mănăstirii Krusedol, cu suportul material al
voievodului valah Neagoe sial marelui cneaz rus Vasilie al III'
lea lvanovic.
Ielena, a doua fiică a domnitorului Iovan Brancovic, s-a
măritat cu voievodul moldovean Petru Rares. Ielena a devenit
pe teritoriul Moldovei „doamna domnitorul~i''. În Botosani a
construit două biserici. Într-o inscriptie,
, dintr-una din biserici, ea
se defineste ca,, /elena domnitorului, doamna voievodului Petru,
fiica do,;,nitorului Jovan". De asemenea, !elena a construit o
biserică şi în Suceava. A fost angajată şi în câmpul diplomaţiei.
Prin anii treizeci ai secolului 16, cronicarul Grigore Ureche a
consemnat: ,,Petru Rareş s-a sfotuit cu soţia sa !elena să trimită
sultanului turc Suleiman o scrisoare de rugăminţi şi plângeri...
Şi cum !elena ştia alfabetul sârbesc, i-a scris sultanului o scrisoare
de multe rugăminţi şi plângeri".
Roxanda, fiica lui Petru Rares si a !elenei, a fost sotia
'
'
voievodului moldovean Alexandru 'Lăpuşneanu.
La ei s-au
adăpostit, din calea turcilor, copiii lui Nicola Kosac, herţogul de
Sfântul Sava, cum este consemnat în scrisoarea voievodului către
dubrovnicieni, semnată „Dragomir sârbul în localitatea Suceava".
La mănăstirea Milesevo, în care se odihneste trupul Sfântului
'
Sava, Roxanda a depus un giulgiu frumos ţesut
.
,

A
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Maria, fiica lui Iovan Brancovic si a !elenei laksic, s-a
'
măritat cu Ferdinand Francopanul, membrul distinsei familii de
bani croaţi. Au avut doi copii, pe Stefan şi Catarina. După moartea
lui Frankopan, Maria s-a măritat cu banul croat Nicola Zrinski.
Maria Magdalena, fiica lui lvanis Berislavic şi al !elenei
Iaksic, s-a măritat cu Ivan Mihailovici Visnoviecki, domnitorul a
două regiuni din Rusia, iar după moartea acestuia, cu Alexandar
Fiodorovic Cartoriski, cneaz de Volga.
Hana, fiica lui Ivanis Berislavic si a !elenei Iaksic, s-a
'
măritat cu Fiodor Andreevici Vologimierski, mareşal de Volga,
iar după moartea acestuia a devenit soţia cneazului Nicolai
Andreevici Zbarski.
Irina, a treia fiică a lui Stefan si Mitica Iaksic , s-a măritat
cu Matei Kosac, herţogul de Sfântul' Sava. Irina l-a născut pe
Nicola, iar acesta, la rândul său, a avut cinci copii. Când turcii au
cucerit Valea Muresului, Kosac a trecut în Moldova la voeivodul
'
Alexandru Lăpusneanu,
a cărei sotie Roxanda, din neamul de
'
domnitori Brancovic,
a fost înrudită' cu neamul Iaksic. Mai apoi
drumul vietii i-a condus pe Kosac în Polonia. Refuzând să treacă
' a părăsit Polonia si a trecut în Ucraina ortodoxă, pe
la catolicism,
'
teritoriul regimentului Starodubski.
Acolo a trăit, cu averile sale,
până în secolul 20, aducând un însemnat aport militar, cultural şi
.
.
economic zonei.
Voievodul Dmitar Iaksic este purtătorul ramurii a doua
a acestei familii sârbe de nobili care a domnit în Valea Muresului.
'
S-a remarcat în campaniile militare purtate de regele ungar Matei
Corvin în spaţiul panonic şi balcanic.
Preocupat de războaiele din vest cu regele german, Matei
Corvin a dorit un armistiţiu cu Turcia şi ca atare a început
negocierile de pace cu Poarta din Constantinopol. Trimisul lui
Matei Corvin la Constantinopol în anul 1487 a fost Dmitar laksic,
personalitatea cea mai autorizată în problemele cu turcii. A fost
primit cu cele mai înalte onoruri, demne de un mesager regal. În
418
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urma negocierilor încheiate favorabil, la podul de la Smederevo,
Dmitar a fost lovit mortal de către Gazi Mustafa, care si-a răzbunat
anii de temnită si moartea fratelui. Dmitar a decedat în 'urma rănilor
' '
dobândite. Mărturia
acestui eveniment îi apartine cronicarului
regal ungar Gregorius. El a deplâns moartea lui'Dmitar Iaksic în
versuri, din care aflăm că înainte de a porni înapoi în ţară, trimisul
sârb avea presentimentul unei posibile răzbunări. Primind vestea
despre moartea reprezentantului său, regele Matei Corvin a
reacţionat verbal:"Cuvântul sultanului este mare, dar gol".
Iovan, fiul lui Petar si Catarina Iaksic, a fost primul din vita
'
' superioară. A studiat la Universitatea
Iaksic care a avut studii la şcoala
din Viena, sieste amintit în edictul regal, ,,salvus conductus" din
' care i-a fost aprobată sederea si liberul trafic în orasul
anul 15 37, prin
' Guzman
'
'
regal. Era escortat de mentorii săi: Nicola,
şi Gavra Brodaric.
Si-a continuat studiile la Leipzig, în 1543.
'
Istoria
poporului sârb i-a amintit pe Iaksic ca pe conducători de
osti dar si ca si ctitori.
'
~
'
In scrierile sale despre vita Iaksic , academicianul Dusan
'
I. Popovic a subliniat că au fost luptători
căliti, si, în acelasi timp,
'
temperamentali si certăreti. Se certau între' ei,' si cu vecinii
de
'
'
'
asemenea. Aceste trăsături ale lor nu au scăpat creatiei populare.
In poezia epică Socoteala laksicilor, poetul popular menţionează
disputele lor privind moştenirea, care era răsfirată prin Moldova,
Tara Românească, Ungaria si Serbia.
'
Cei din vita laksic 'au reconstruit, în 1522, în lunca
' Hodos-Bodrog (azi înjudetul Arad).
Muresului, mănăstirea
Ina doua jumătate a secolului 15 în această mănăstire au
fost păstrate o vreme moastele sfântului Teodor Tiron, care si-a
'
'
dat viata în numele Domnului în anul 306. Moastele lui au fost
'
'
timp îndelungat
păstrate la Constantinopol, însă după căderea
acestuia în 1453 au fost mutate la Ineu, sediul eparhiei Bisericii
Ortodoxe Sârbe, iar mai apoi la mănăstirea Hodos. Izvoarele
'
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'

istorice române precizează că sfintele moaşte au fost duse în
mănăstirea Staro Hopovo din Srem, ctitorită în 1496 de către
maica Anghelina, soţia domnitorului sârb Stefan Brancovic. De
acolo moastele au fost transportate în mănăstrirea Novo Hopovo
'
în anul 1555.
De asemenea,tumul familiei Iaksic de la Hodos a fost
'
construit în apropierea bisericii monahale iar resturile lui dăinuiesc
si astăzi.
'
Pe teritoriul aflat în posesia familiei Iaksic, pe temeliile
mănăstirii vechi Bezdin a fost construită una nouă, în 1539.
Izvoarele îl consemnează ca si ctitor pe Iovan Iaksic din Nădlac,
„pe vremea arhimandritului' Ioasaf Milutinovic, cu ajutorul
credinciosilor". Simbolul mănăstirii a devenit icoana miraculoasă
'
a Sfintei Maria, ,,adusă din Vinca dărâmată în Banatul Timisan".
'
Se aminteste că mai întâi icoana a ajuns de pe muntele Athos în
Rusia. In vremurile grele, care au lovit aceste tinuturi,
icoana Sfintei
,
Născătoare s-a bucurat de un mare respect popular. Cultul ei s-a
răspândit prin mănăstirile si bisericile bănătene, si chiar mult mai
'
'
,
departe, până în zonele vestice ale mitropoliei din Karlovac.
Prin anii optzeci ai secolului 15 voievodul Dmitar Iaksic
a construit biserica Sfăntul Ion din Arad, care timp de secole în
sir
, a fost hramul Bisericii Ortodoxe Sârbe din acest oras.
, De
altfel, cei din familia laksic au fost ctitorii mai multor biserici de
A

'

pe Valea Mureşului, în pământurile pe care îşi aveau posesiile.

Traducere din limba sârbii Borko /lin
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THE WOMEN FROM IAKSIC FAMILY 1N EUROPE
Summary
The origin of Iaksic family is very old. lt was an aristocracy
family from Morava Valley, related to Brankovic ruler and with
royal family Nemanja. The men from this family received lands
along river Mures, where they created churches and convents
(Hodos and Bezdin). The women from this family became first
ladies at different European courts (Russia, Moldova, and Tara
Romaneasca) and they played an important role in the culture
and politics of their adoptive countries.
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INSTITUTIONALIZAREA MINORITĂTII NATIONALE
IN PERIOADA DE TRANZITIE: SARBII IN UNGARIA
'
LA FINELE SECOLULUI XX
Mladena Prelici,Beograd (Srb)
A

'

A

'

A

'

În viata societătii maghiare din ultimul deceniu al secolului
' ani ai' secolului XXI, procesul de tranzitiel a
XX si din primii
'
'
fost cel mai important. Acest proces a presupus o transformare
temeinică a tării si a societătii, iar înainte de toate o metamorfoză
' si' economice
' a Ungariei.
a vietii politice
'
,
Posibilitătile de formulare si de confirmare a drepturilor
'
identitare ale unei' minorităţi sunt determinate
de procesele mai
largi ale societătii din care fac parte. Procesul de tranzitie creează
' nou în care minoritătile trebuie să se' afirme.
un context social
' cercetărilor efectuate
Lucrarea de fată este rezultatul
'
asupra minoritătii sârbe din Ungaria prin anii 90 ai secolului trecut,
'
cu accent pe identitatea
lor etnică2. Cercetările de teren au fost
efectuate, în perioada 1995-1997, în localităţile Pomaz (Pomâz),
Kalaz (Budakâlâsz), Cobanac (Csobanka), Sentandreia
(Szentendre) şi Budapesta. Informaţiile prealabile au fost adunate
în anii 1989 - 1992, pe parcursul cercetărilor (nesistematice) în
satul Lovra (L6rev) din insula Cepela.
În aceast studiu am urmărit modul în care reuseste să
' '
treacă o minoritate numeric mică printr-un proces instituţionalizat
de adaptare la noile conditii impuse de tranzitie, si anume o
'
' '
minoritate răsfirată prin Ungaria,
în general prin enclavele
rurale,
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însă

cu o traditie

intelectuală

si

urbană completată

de o

'
'
considerabilă experientă istorică si cu o dorintă puternică de a se
' din informatii
'
' adunate pe baza
mentine si afirma.O parte
au fost
'
'
'
activitătilor desîasurate de institutiile sârbe si a discutiilor cu liderii
'
'
'
si membrii lor, altele le-am extras din' diverse' numere ale
'

publicaţiilor în

limba sârbă (săptămânalul sârbilor din Ungaria,
Srpske Narodne No vine).
La fel ca în timpul cercetărilor şi astăzi, comunitatea sârbă
din Ungaria este foarte redusă numeric, însumând aproximativ
5000 de persoane3 . Totuşi această comunitate se caracterizată
printr-o puternică dorinţă de prezervare a identităţii şi de
transmitere a mostenirii nationale si traditionale sârbe generatiilor
'
'
,
'
'
următoare. Identitatea grupului se oglindeşte în primul rând în
segmentul lingvistic şi în cel religios, urmat de segmentul istoric,
de constiinta
'
, unei istorii colective ca si
, de modele de cultură si
,
de tradiţie proprii4 .
Existenta acestei comunităti sârbe în Ungaria este
'
' a migraţiilor succesive
rezultatul conjuncturilor
istorice, respectiv
de populatie dinspre Balcani spre Valea Dunării, migratii începute
'
' proces
în Evul Mediu
si intensificate de ocupatia otomană. Acest
'
' din 1690, condusă de
a fost desigur pecetluit
de Marea migratie
patriarhul Arsenie al Iii-lea Cemoievici.'
Pe parcursul secolului al XVIII-lea populaţia sârbească din
Ungaria a reusit să se organizeze si să-si omogenizeze propria
'
'
'
cultură însă ulterior, în secolul XIX, mai ales grupul de sârbi din
Budapesta si împrejurimi, care de altfel niciodată n-a fost prea
'
numeros a început
să înregistreze o scădere a natalităţii.La acestea
s-au adăugat migratiile în circuit si asimilarea de la finele secolului
' că sârbii din' acestă zonă s-au trezit într-un
XIX, rezultatul fiind
mare impas numeric.În sfârşit, numărul sârbilor în Ungaria de astăzi
a mai scăzut şi în urma mutării frontierei după Primul Război
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Mondial, când mai mult de 60% din sârbii din Ungaria au fost
bricolati, în Regatul Sârbo- Croato-Sloven. De atunci, această
comunitate depune eforturi considerabile să-si
, mentină
, identitatea
etnică si
culturală,
confruntată
mai
tot
timpul
cu
numărul
mic al
,
membrilor ei. Poziţia ei a fost îngreunată şi de faptul că după al
doilea război mondial averea Bisericii Ortodoxe Sârbe din Ungaria
confesionale si
a fost confiscată, scolile
,
, câteva institutii
, importante
au fost centralizate, grupului stirbindu-i-se
independenta
,
, materială,
care era temeiul autonomiei ei institutionale.
,
Trebuie să spunem însă, că totuşi, după război,
minoritătile din Ungaria s-au bucurat de un statut aparte si de
anumite drepturi. Insă legislativ aceste drepturi erau reglementate
precar, de multe ori birocraţia de partid de atunci preferând să
aplice „principiul automatismului" ( teoria că problemele
partidelor sunt mai presus de cele naţionale, şi convingerea că în
socialism acest aspect se va rezolva de la sine - automat, asa
, că
nu necesită o atentia
, aparte). Din cauză că problema drepturilor
minoritare a fost lăsată în mod deliberat pe seama birocraţiei de
stat şi de partid, încetul cu încetul şcolile în limba maternă au
început să fie amenintate,
, mijloacele de informare ale minoritătilor
,
au început să fie reprezentate doar simbolic, în sfera oficială a
folclorul a fost fortat să devină emblema fundamentală ai culturii
'
minoritare; eventualele
probleme nu au mai fost abordate oficial,
ci trecute sub tăcere (A Lastic, 2003). Minorităţile aveau propriile
organizatii sociale- Uniuni, iar sârbii, croatii si slovenii făceau
'
' ,
parte din Uniunea Slavilor de Sud din Ungaria5 .
Precwn a mai fost deja mentionat, sîarsitul anilor optzeci
'
,
si
, începutul anilor nouăzeci au adus o situatie
, cu totul nouă.
Procesele de tranzitie care au cuprins tările Europei de Est,
'
,
si, desigur, Ungaria, si care conditionează pozitia si supravietuirea
'
'
'
' ,
'
minorităţilor naţionale, se pot rezwna în câteva puncte:
,

A

,
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1) statul partidist este înlocuit de statul de drept;
2) monolitismul unipartidist este înlocuit de pluralismul parlamentar;
3) în loc de economia planificată se dezvoltă cea de piaţă;
4) în loc de paternalismul statal se dezvoltă autonomiile sociale;
5) valorile nationale si orientările confesionale sunt
'
'
afirmate din nou;
6) se afirmă libertătile individuale si drepturile;
'
'
7) în loc de sistemul
internaţional de securitate bipolar
apare sistemul unipolar, însă instabil, marcat de un vid de
securitate, cu răzmerite nationale locale si cu reîmpărtirea sferelor
'
'
'
'
de interese;
8) apare tendinţa deschiderii graniţelor statale;
9) mijloacele de comunicare în masă, căile de transport
si prestările de servicii se dezvoltă rapid si facilitează noi căi de
'
'
comunicare
si de răspândire a informatiilor;
'
'
1O) se schimbă conceptul suveranităţii statale;
11) în locul monolitismului cultural din interiorul statului
apare conceptul de pluralism cultural, de multiculturalitate, de
societate deschisă si de afirmare a diferentelor culturale (P. Lasitc,
'
'
1993:4-5).
În lumea contemporană pozitia si drepturile minoritătilor
' ' internaţional, ceea ce
' se
au devenit de un interes prioritar pe plan
reflectă si asupra Ungariei, iar asupra rninoritătilor din tara amintită
' benefic. Fără paternalism statal, caracteristic
'
' perioadei
au un efect
comunismului, minorităţile se pot exprima mai liber şi mai autentic,
însă principiul noii libertăti îsi are si reversul - pe de altă parte,
'
'
având în vedere numărul lor'mic
şi poziţi'1 slabă în segmentul puterii
statale, minorităţile se pot pierde mai uşor pe piaţa de idei libere
sau pe cea a liberelor interese, nevoi si modele culturale. Totusi
'
'
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trebuie subliniat că libertatea de organizare independentă a
minoritătilor- articularea intereselor si nevoilor lor reale- reprezintă
'
~
'
Preconditia supravietuirii lor. Intreruperea autonomiei sociale a
'
'
minorităţilor a fost unul dintre motoarele de asimilare în timpul
socialismului, în vreme ce acordarea autonomiei sociale este punctul
de pornire în prezervarea specificului lor cultural (ibid. ).
Minorităţile din Ungaria au intrat în perioada de tranziţie
fără institutii culturale si educative serioase, cum ar fi editurile,
'
'
teatrele, centrele
de cercetare
a culturii minoritare, iar într-o măsură
chiar si fără învătământ în limba maternă, deoarece din anul 1960
,
'
scolarizarea integrală pentru minorităti a devenit bilingvă (ibid.).
,
'
Institutiile sunt cele care garantează continuitatea în mentinerea
'
'
unei minorităţi,
ca şi posibilitatea pentru aplicarea anumitor strategii
pentru afirmarea culturală. Astfel s-a cristalizat unul dintre aspectele
cele mai arzătoare în procesul de tranziţie, anume încorporarea
instutiilor minoritare si modalitătile pentru finantarea lor.
' Pe lângă schimbările
'
'
politice
din tara' în care trăiesc,
'
situatia actuală a sârbilor din Ungaria a fost influentată
si de situatia
'
' ' stat cândva
'
din tara lor de bastină. Aflându-se în mare criză într-un
'
,
unitar- Iugoslavia - Serbia a intrat în anii optzeci si
, nouăzeci în
rocesul
de
redefinire
a
propriei
identităti
nationale,
si a început
P
'
'
'
să manifeste un interes mult mai vădit pentru sârbii din afara
granitelor ei decât până atunci. Însă odată cu destrămarea
'
Iugoslaviei,
cu întărirea nationalismului etnic si cu conflictele
'
,
etnice dure în care a fost antrenată Serbia, sărăcirea, izolarea
politică şi pătarea imaginii internaţionale din anii nouăzeci i-au
slăbit sansele de a fi un suport pentru confratii din afara granitelor
.... ,
'
'
sale. In felul acesta, în conjuncturile de reinstitutionalizare, din
anii nouăzeci ai secolului trecut, această minoritate' sârbă numeric
slabă din Ungaria s-a trezit pe cont propriu, dispunând doar de
propriile resurse, capacităţi şi experienţă.
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Înfiinţarea Uniunii sârbe democrate independente
Ca organizaţie socială din perioada socialismului,
Uniunea Democrată a Slavilor de Sud a intrat, de pe la finele
anilor optzeci, în criză. Între membrii celor trei minorităti nationale
care constituiau Uniunea, croatii, sârbii si slovenii,' a 'apărut
'
'
temerea că acestă organizatie birocratizată,
care,
conform stilului
'
de funcţionare, aparţinea orânduirii socialiste, nu va putea să le
reprezinte interesele în mod adecvat, în acestă perioadă a
schimbărilor fundamentale a sistemului socio-politic si economic
al ţării. În plus, minoritatea sârbă se confrunta şi cu~ problema
adiacentă. Din cauza inferioritătii sale numerice, cel mai adesea
' organisme decizionale, încât
a fost ignorată la Congrese şi în alte
despre problemele ei specifice deseori au ajuns să hotărască
membri celorlalte două minorităti(croatii si slovenii), prea putin
'
' '
'
interesaţi sau în cunoştiinţă de cauză despre problema asupra
căreia emiteau decizii.Ca să evite aceste situatii, oameni de
'
prestigiu din rândul minorităţii sârbe au avut anumite
idei în ce
priveste transformarea acestei Uniuni comune, în asa fel încât
'
'
chiar şi transformată, să f~e menţinută ca o instituţie deja antrenată
si cu o anumită traditie. Insă situatia interminoritară din tara de
'
'
'
'
bastină, foarte tensionată, a început să se reflecte tot mai puternic
'
si în relatiile celor trei minorităti slave din Ungaria. Astfel, în
,
'
'
unna înregistrării organizatiei separate a croatilor în Peci, la finele
anului 1989, a prevalat ideea de formare de uniunii separate. In
ianuarie 1990 oameni de prestigiu din Budapesta au început
pregătirile pentru adunarea constitutivă a noii organizatii, care a
avut loc în 1Osi 11 iunie în Szentendre. Au participat 57' delegati
,
'
din 79 înscrisi, din 18 localităti6 . S-a votat ca numele organizatiei
,
'
'
să fie Uniunea Democrată a Sârbilor (SOS) si au fost alesi si
'
' ,
membrii conducerii? . Delegaţii au abordat unnătoarele subiecte:
prezervarea limbii materne, dezvoltarea învătământului în limba
,

'

A

'
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maternă,

aiutorul din tara de bastină, mediile de informare în
:.,
'
'
limbile minoritătilor, relatiile cu statul, retrocedarea avutului
bisericesc, relatiile' UDS cu 'Biserica Ortodoxă Sârbă, introducerea
'
cursurilor de religie
în scoli si, mai cu seamă, relatiile cu celelalte
'
'
'
două minorităti slave, deorece în acea perioadă încă mai
'
functionau institutii
comune sârbo-croate8 .
' Conform Statutului,
'
SOS este organiza~a socială democrată
independentă a sârbilor din Ungaria, care are drept scopuri:
1) reprezentarea şi apărarea intereselor individuale şi
colective, sociale, politice şi economice a sârbilor din Ungaria;
2) prezervarea si dezvoltarea constiintei nationale si a
'
'
,
,
'
traditiilor culturale, istorice si lingvistice a sârbilor din Ungaria;
' 3) dezvoltarea culturii
'
politice şi a democratismului
sârbilor din Ungaria.
Până în anul 1995 în Ungaria nu au fost înfiintate
'
organizatii de autoguvernare ale minoritătilor, iar conform legii
'
'
minoritătilor votate între timp, SDS a fost cel mai important
'
reprezentant al intereselor sârbilor din Ungaria.

Votarea Legii privind drepturile minorităţilor naţionale
şi etnice
De la finele anului 1990 un segment din activitatea
conducerii SDS a devenit prioritar, şi anume angajarea în
Problema legată de formularea si votarea "legii minoritătilor",
'
'
respectiv a Legii privind drepturile
minoritătilor nationale si
'
'
'
etnice. Initiativa pentru elaborarea acestei legi a început încă în
'
1988, pe timpul
guvernării socialiste.
Trebuie subliniat că votarea legii, care reglementează
ozitia
minoritătilor, reprezintă de la sine un pas înainte în
P
'
'
comparaţie cu starea de fapt precedentă din socialism, unde
functiona doar prevederea constitutională de bază (câteva legi
'
'
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referitoare la limba maternă si
), însă nu exista o
, scolarizare
,
reglementare sistematică a poziţiei comunităţilor minoritare
(SNN, nr 34, 19. decembrie 1991:4). Legea, în §1., defineşte
minoritătile nationale si etnice ca fiind" ... toate grupurile etnice
'
'
,
care s-au stabilit pe teritoriul Republicii Ungare cel puţin vreme
de un secol, care sunt în minoritate în raport cu populaţia ţării, a
căror membrii sunt cetăteni maghiari, si care se deosebesc de
'
,
restul populatiei prin limbă, cultură si traditie, si care manifestă
' axată pe păstrarea valorilor
'
' mai' sus mentionate"
constiinta unitară
'
'
,..
'
(Legea ... , 1993 :9). In baza acestei prevederi, sunt recunoscute şi
mentionate de lege ca plătitoare de taxe 13 minorităti: cea bulgară,

'

'

rromă, greacă, croată, poloneză, germană, armeană, română,

rusină, sârbă, slovacă slovenă

si ucraineană (ibid. 4). Numărul
'
minoritătilor nu este închis , de vreme ce orice grupare de cel
' de cetăteni ai Ungariei, care vorbeste limba proprie,
1OOO
Putin
'
'
,
are dreptul în Parlament să fie considerată ca minoritate natională
conform Statutului. In preambulul Legii se declară că drepturile
minoritătilor sunt considerate ca făcând parte din legile universale
'
ale drepturilor
omului, şi că scopul acestei legi este asigurarea
autonomiei culturale şi a drepturilior civice şi politice ale
minoritătilor nationale, cărora le este asigurată prezervarea
'
'
comunitătilor
(ibid.:8-9).
Această lege prevede dreptul la liberă
'
alegere a identităţii, ca un drept colectiv şi individual al membrilor
comunitătilor nationale minoritare.
In acest cadru legislativ figurează si
, un sir
, de drepturi
cum ar fi: dreptul la identitatea natională sau etnică, la mentinerea
'
'
tradiţiei, a legăturilor familiale şi a sărbătorilor familiale, dreptul
de a învăţa, de a păstra şi de a propaga limba maternă, istoria,
cultura si traditia, dreptul de a proteja datele personale referitoare
,
'
la identitatea natională, dreptul de a mentinerea legăturile si
'
'
,
contactele cu tara de bastină, cu comunitatea lingvistică si cu
'
' la
instututiile ei si' cu minoritătile
nationale din alte tări, dreptul
'
'
'
'
'
A

'

A

'

'
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adunări

publice, la unificare politică sau la alte forme de
organizare, ce vizează protejarea drepturilor cuvenite, dreptul la
înfiintarea organizatiilor sociale, dreptul la Radio si Tv public în
' de a propune programul de
' învăţământ
limba' maternă, dreptul
scolar si prescolar în limba maternă, partial sau integral, etc. (J.
'
,
'
'
Boda Pălok, 1998: 321-322).
Pe lângă aceste prevederi legale, trebuie menţionat că
si minoritătile au avut un rol important în procesul de votare a
'
'
legii,
iar pentru
comunitatea sârbă este semnificativ faptul că
reprezentanţii ei au fost printre cei mai activi.
Din 1989 până la finele anului 1990 diverse organe
guvernamentale au elaborat patru propuneri, însă în nici una dintre
ele n-au figurat si reprezentantii minoritătilor. De aceea s-a
'
'
'
întâmplat ca propunerile
să nu pornească de la starea de fapt, de
la nevoile reale ale minoritătilor, ceea ce a făcut ca, de fiecare
'
dată, ele să refuze propunerile respective. Considerând că situaţia
este de asa natură încât este indispensabil ca, prin reprezentantii
'
'
săi, minorităţile naţionale să ia parte în procesul de votare a legii
care pentru ele, pe termen lung, este vitală, concluzia a fost că
ele trebuie să acţioneze compact, energic şi eficace. Astfel,
reprezentantii organizatiilor nationale minoritare s-au hotărât să
'
' comun, cu scopul ca atitudinile
înfiinteze un' organ consultativ
' ale minoritătilor din Ungaria privind propunerile de lege
diferite
'
să se uniformizeze şi să fie oficial prezentate în comun. Astfel, în
februarie 1990, s-a format, după exemplul Mesei rotunde a
opoziţiei (carea avut un rol important în viaţa politică a Ungariei,
în perioada de implementare a sistemului pluripartidist), Masa
rotundă a minoritătilor nationale si etnice, corp care functiona pe
'
' asa ' că majoritatea membrilor
'
principiul consensului,
'
(reprezentanţi ai organizaţiilor minoritare) n-au putut să impună
atitudinea nici unui membru în parte. Masa rotundă a realizat
mai întâi propriul elaborat de Lege a drepturilor minorităţilor din
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Ungaria, prin care s-a atins consensul în privinţa celor mai
importante puncte a pozitiei
legale a minoritătilor
din tară.
,
'
,
Proiectul de lege era consituit din 179 de paragrafe (SNN, nr. 8,
20. iunie 1991: 6).
Odată cu formarea şi prin activitatea Mesei rotunde,
reprezentantii minoritătilor nationale au considerat că au reusit
'
'
'
'
să convingă guvernul să accepte relatia si principiul de consens
'
'
între majoritate si minoritate, ceea ce a fost unul dintre scopurile
si realizările probabil rară precedent. Insă până la formularea finală
a' legii si a intrării ei în vigoare s-a dovedit că succesul Mesei
rotunde' era doar partial. Totusi, având în vedere situatia reală,
'
'
'
reprezentantii minoritătilor
nationale
consideră azi că, în conditiile
' 7
date, nici nu' s-a putut' realiza' mai mult. Până la votarea ei în
iulie 1993, înfiintarea legii "minoritare" n-a fost scutită de
' Pe de o parte, ele au relevat, în esentă, cât
numeroase peripetii.
'
'
este de fapt de marginalizată
poziţia minorităţilor naţionale din
Ungaria, probabil din cauza rahitismului numeric, si că din cauza
' problemele
marilor probleme de tranzitie ale societătii maghiare,
'
'
minoritătilor nationale sunt si mai ignorate. Pe de altă parte însă
'
'
'
dificultătile au arătat că minoritătile nationale, respectiv
'
'
'
reprezentanţii lor legitimi nu sunt dispuşi să se împace cu ele şi
în scopul promovării publice a problemelor minoritare au optat
pentru strategia acţionării comune şi pentru presing politic
manifestat public prin reprezentanţii lor (cf. SNN, nr. 51-52, 18.
decembrie 2003: 14-17).
'

A

Pe durata negocierilor, punctele fierbinti au fost
reprezentarea parlamentară a minorităţilor, modurile de' finansare
a institutiilor minoritare si garantiile oferite de lege pe acest subiect.
'
'
'
Reprezentantii
minoritătilor cel mai adesea au obiectat în privinta
'
'
'
discriminării făcute de stat între minoritătile mici si răsfirate si
'
cele numeric puternice şi compacte, în ' privinţa' întreruperii
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autonomiei institutiilor
minoritare si
,
, bricolarea lor în institutiile
'
ungare de stat si
' neexistenta
, unor garantii
, de finansare a
institutiilor. La urma urmei s-a ajuns la consens, însă nu cu
'
reprezentantii
minoritătilor, ci în sfera publică majoritară ungară
'
'
- cu reprezentantii opozitiei
(tratatul între sase partide
'
' străinătate
parlamentare), iar un rol mare' l-au avut şi ungurii din
(Almanah SNN, 1993: 25-32). Proiectul de lege a ajuns să fie
votat în Parlament la 7 iulie 1993, când a şi fost adoptată legea
prin majoritatea voturilor, sub denumirea Legea LXVIl/1993
(ibid.: 45-47).
Conform părerilor experţilor şi a reprezentaţilor
minoritătilor,
această lege are destulă constructivitate. Inovatia
,
,
cea mai importantă, în segmentul drepturilor minoritare în
regiunea Europei de Sud-Est, este dreptul la propriul Parlament
minoritar. Această lege factic oferă posibilitatea ca minorităţile
să se autoguverneze, la nivel local si statal. Organizatiile de
'
'
autoguvernare sunt corpurile care reprezintă
interesele minoritătilor
,
nationale si etnice. Autoguvernările nu au membri înregistrati,
'
'
,
scopul acestor organizaţii fiind protejarea drepturilor culturale
ale minoritătilor
(T. Doncsev, 2001: 21-24).
,
La nivel local, autoguvernarea comunală se poate
proclama ca autoguvernare a unei minorităţi dacă ea are mai mult
de 50% din parlamentarii alesi la alegerile locale. Pe lângă aceasta,
'
dacă cel puţin 30% din reprezentanţii organelor legislative locale
fac parte din minoratetea naţională, de asemenea au dreptul de a
face o organizatie de autoguvernare a minoritătii respective si
să-i reprezinte interesele. In acest caz există paralel două
autoguvernări locale, una majoritară şi una minoritară. De
asemenea, cel putin trei locuitori de la sat sau cinci de la oras
'
'
(nouă în cazul Budapestei) au dreptul să formeze o asemenea
autoguvernare, ceea ce este benefic tocmai pentru minorităţile,
care, ca şi sârbii, trăiesc răsfirat pe întregul teritoriu al ţării.
'

A

'
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'

Reprezentanţii

( electoratul) acestor autoguvernări locale,
respectiv grupurile de cel putin
, 3 persoane vor alege reprezentantii
,
si
alte
organe
de
autoguvernare
pe
nivel
national,
îndatoririle
lor
,
,
fiind reprezentarea intereselor minorităţii respective la nivel
nationa19 (J. Teokarevic, 1995: 168-169).
'
Totusi, reprezentantii minoritătilor nu au renuntat la
'
'
'
observatiile ' lor critice referitoare
la procedurile
din cadrul
'
alegerilor şi la garanţiile financiare. Imediat după ce legea a fost
votată, au început negocierile cu autorităţile statale, însă în
perioada cercetărilor mele rezultatele în această direcţie nu au
fost satisfăcătoare. Problema reprezentării parlamentare a
minorităţilor încă nu este reglată nici astăzi, chiar dacă astfel,
conform părerii expertilor, se încalcă Constitutia Ungariei (SNN,
' 2003: 14-17). Minoritătilor
'
nr. 51-52, 18. decembrie
însă nu li s'
au acordat drepturi parlamentare în decembrie 1994, la fel cum
nu s-au aprobat nici alte câteva instituţii importante pentru
realizarea drepturilor minoritare - Comitetul parlamentar pentru
drepturile omului, minorităti si drepturi confesionale si Fundatia
' ' minorităti nationale si' etnice (T.
'
si Biroul guvernamental pentru
'Doncsev, 2001: 25).
' '
'
Legea minoritătilor a intrat în vigoare la sfârsitul lui
'
,
octombrie 1993. Cu toate că membrii comunitătii sârbe aveau
'
anumite obiectii privitor la noua lege a minoritătilorl0,
în
'
'
comunitate a prevalat atitudinea constructivă, respectiv a
functionat considerentul că totul ce vine de la stat trebuie folosit
'
la maxim.
Pe parcursul anului 1994, pe lângă treburile la ordinea
zilei a UDS si în cadrul noilor institutii înfiintate ale minoritătii
sârbe, sârbii 'din Ungaria
se pregăteau' pentru 'alegerile locale, 'si
.
,
apoi pentru Autoguvernarea sârbilor din Ungaria la nivel national.
'
Rezultatele au apărut în cadrul alegerilor locale din Ungaria
în
decembrie 1994. Au fost votate 18 autoguvernări minoritare
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localei I • Alegerile de la Budapesta din 21 ianuarie 1995 au
decurs de asemenea favorabil, conform unor reguli speciale, la
fel si alegerile pentru Autoguvernare la nivel national din 18 martie
' Adunarea acestei Autoguvernări a fost
' votată conform
1995.
principiului electoral (din 21 de localităţi au fost delegaţi 100 de
votanti care si-au ales membrii din rândurile lor). La prima
' Adunarea
'
chemare
nwnăra 37 de membri, fiind aleşi preşedintele,
vicepreşedinţii şi departamentul de conducere, format din 11
membri. Odată cu aceste alegeri a început o etapă nouă în viata
'
institutionalizată a minoritătii sârbe din Ungaria.
In pofida neclaritătilor initiale de rigoare si a anumitor
' autoguvernări,' cea locală si
carente a legii minoritătilor,' ambele
'
'
cea statală
în scurt timp' au înregistrat succese, cu precădere în
segmentul dezvoltării învătământului sial activitătii culturale.
' nivel national
'
'
Autoguvernarea la
se constituie
din
'
adunarea electorală formată în urma alegerilor locale. Toate cele
treisprezece minorităţi recunoscute şi-au format autoguvernările.
Alegerile locale pentru autoguvernările minorităţilor au loc în
acelaşi timp cu alegerile locale naţionale. La alegerile din anul
1994 au fost votate 822 de autoguvernări locale ale minoritătilor,
'
iar la cele din anul 1998 numărul lor a crescut la 1367. Mai mult,
nouă minorităti nationale au format autoguvernări si în Budapesta
' ' 21-22). Nwnărul autoguvernărilor
' locale sârbe
(T. Doncsev, 2001:
a crescut de la 19 (primele alegeri) la 35, în cazul alegerilor de
mai târziul2.
'

A

'

Instituţiile

sârbe independente din Ungaria
Paralel cu procesul înfiintării Uniunii Democrate Sârbe
independente, cu zbaterile pentru' o lege a minoritătilor cât mai
'
convenabilă si crearea autoguvernărilor, si ca si urmare a divizării
'
'
'
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a trei minorităţi slave, respectiv recunoaşterea separată a fiecăreia
în parte, la începutul anilor nouăzeci s-au divizat şi alte instituţii
slavel3 . Conform întelegerii între reprezentantii minoritătilor,
'
'
,
această divizare trebuia să se efectueze cu împărtirea egală a
bunurilor. In realitate, partea cea mai mare a bunurilor şi a
infrastructurii a mostenit-o minoritatea croată, multumită spijinului
'
'
tării sale de bastină nou formată, si, respectiv, datorită relatiilor
'foarte bune pe 'care Croaţia le-a consolidat
'
'
cu Ungaria. Practic
astfel s-a deschis procesul de formare a instutuţiilor sârbe
independente, în primul rând cele de învăţământ, canalele de
informare si institutiile culturale.
In această privinţă, un caz aparte l-a constituit Biserica
Ortodoxă Sârbă, respectiv Eparhia din Buda, ca cea mai veche
institutie a sârbilor din Ungaria si cea mai merituoasă pentru
'
,
mentinerea minoritătii sârbe timp de secolel4 , care de asemenea
'
,
a fost supusă unor schimbări, iar drept mărturie în acest sens
stau anumite prevederi legislative, cum ar fi de pildă Legea IV
din 1990, care vizează libertatea confesională, precum si Legea
'
XXXII din 1991, despre gestionarea avutului bisericesc
şi a
imobilelor ei, lege care de fapt reprezintă baza legală pentru
retrocedarea avutului bisericesc confiscat (M. Vukomanovici,
2003: 206-207). De asemenea, statul s-a obligat legal să finanteze
'
într-o anumită măsură activitatea bisericii si a grupurilor
'
confesionale. Astfel, din 1990 Eparhia din Buda primeste din
bugetul statului o finanţare împărţită pe trei segmente: 'pentru
întretinerea eparhiei si a activitătii ei în cadrul vietii religioase,
'
'
'
'
si pentru mentinerea
si
Pentru restaurarea obiectivelor bisericesti
, '
'
'
functionarea Muzeului bisericii din Szentendre. Preotii însă sunt
,
'
de părere că fondurile sunt insuficiente să acopere toate
cheltuielile. (V. Galici, 1994: 42).
În ceea ce priveşte retrocedarea avutului sârbesc din
Ungaria 15 , în cadrul Eparhiei mai întâi s-a întocmit o listă cu 41
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de imobile cerute de la stat spre retrocedare, însă mai apoi lista a
fost corijată la 20 de imobile, din cauză că nu toate cererile
corespundeau prevederilor legale. Legea permitea retrocedarea
imobilelor in naturam, sau sub forma despăgubirii financiare.
Partea sârbă a înaintat zece cereri pentru retrocedarea imobilelor
prioritare, pe primul loc fiind clădirea Tekelianuml6 din centrul
Budapestei (ul. Veres Palne 17-19), care, însă, doar parţial poate
fi supusă acestei legi. Totuşi, în urma lungilor negocieri sârbii au
reusit să convingă statul maghiar să le acorde dreptul la
'
retrocedarea
imobilului Tekelianumului ca avut bisericesc. Pe
parcursul cercetărilor mele problema retrocedării Tekelianumului
a fost rezolvată doar partial 17 . În cazul mai multor localităti,
'
'
imobilele au fost retrocedate
bisericii (de exemplu, clădirile
fostelor scoli confesionale din Pomaz, Kalaz, Lovra, Batania,
Deska, Ciobanat...). În unele cazuri biserica a cedat clădirile
'
autoguvernărilor minoritare locale. Procesul de retrocedare încă
durează. Când este vorba de clădiri mai mici se derulează mai
rapid, iar negocierile în privinţa cazurilor cum este clădirea
comunei bisericesti din strada principală din Pesta, Vaci 66, si
'
'
clădirea primei Preparandii sârbe, care astăzi este Muzeul Ferentz
din Szentendre, durează mult, cu rezultate improbabile.
Printre sârbii din Ungaria, scolile cu învătământul în limba
'
'
maternă sunt considerate drept „chei de supravieţuire". Situaţia
învătământului este complicată si complexă, însă destul de mult s'
a realizat
în privinţa dezvoltării' lor, mai ales că numărul elevilor
este relativ mic, nivelul de cunoştiinţe preşcolare este diferit, iar
nevoile elevilor diferă în funcţie de mediul din care provin. Paralel
cu munca întreprinsă pe câmpul dezvoltării sistemului de învătământ
'
al minoritătilor, se desfăsura si reforma învătământului maghiar,
'
'
'
'
ceea ce a determinat o complexitate în plus. Un aspect foarte important vizat si abordat de către conducătorii comunitătii sârbe în
'
' pentru
perioada cercetărilor
mele a fost criteriul de învăţământ primar
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elevii sârbi. Pe parcursul cercetărilor mele, comunitatea sârbă a
reusit ca, în urma divizării de comunitatea croată, să pună pe picioare
' cu învătământ primar si general, liceul si grădinita din
scoala
'
'
' limba sârbă, ca şi' şcoala generală
'
Budapesta,
cu predare
exclusiv în
din Bătania. De asemenea, a înfiintat învătământul cu predare
' I-IV' din Lovra şi Deska
bilingvă pentru clasele primare în şcolile
si a organizat învătământul încă în câteva scoli din interior, în care
'
'
'
limba
sârbă a fost materie opţională.
Ca si alte minorităti, si sârbii din Ungaria au dreptul la
mediile de informare în limba maternă. In cadrul Televiziunii
Naţionale Maghiare din anul 1992 se difuzează emisiunea
Ecranul Sârbesc (Srpski ekran) 18 , iar din anul 1993, în schema
de difuzare a Radio-Pec-ului functionează si redactia în limba
'
'
'
sârbă cu emisiunea ei, însă reitingul de ascultare, respectiv
vizionare este destul de scăzut, pentru că în cazul radioului undele
au frecventă redusă, iar în cazul televiziunii emisiunea este de un
' scurt. Cel mai popular mijloc de informare sunt
metraj foarte
Srpske narodne novine (Ziarul popular sârb, n.t.), săptămânalul
sârbilor din Ungaria, publicaţie formată în urma divizării revistei
anterioare (Narodne novine-Ziarul popular, n.t.) pe trei redacţii
separate: sârbă, croată si slovenă. Editorul si finantatorul acestei
'
'
'
publicaţii este Uniunea Democrată Sârbă. După votarea legii
minoritătilor ziarul este finantat din bugetul statului prin
' patrimoniului statal' pentru minorităţi. Ziarul se
intermediul
distribuie abonaţilor prin serviciul poştal, iar numărul lor în anul
1991 a fost de peste 1200.
Ansamblul cultural folcloric Taban s-a înfiintat în februarie
' (de pe toate
1994. Scopul lui este prezervarea folclorului sârbesc
plaiurile locuite de sârbi) si a celui maghiar, însă în măsură mult mai
atenuată. În vremea înfi~tării sale, Taban număra 27 de membri.
'
Teatrul sârbesc Joakim
Vuic a fost fondat în 1 ianuarie
1995, de către două institutii: autoguvernarea majoritară din
'

'

,

'

A
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Pomaz si
, SOS 19 . De la amatori, trupa de teatru a devenit, în
timp, profesionistă. Cel puţin o dată pe an teatrul are premieră şi
în general prezintă piese proprii (opereta rock Păstorul lupilor,
muzicalul Trandafirul de Szombor şi altele) dar şi piesele lui
Durermat (Regele Jovan) şi Strindberg (Domnişoara Iulia), pe
scenele teatrelor din Ungaria si
, din Serbia.
Editura Uniunii Democrate Sârbe lzdan s-a fondat în anul
1992 (mai apoi a fost preluată de către Autoguvernarea centrală,
iar de la finele anilor nouăzeci si
, autoguvernările au activitate
editorială în calitate de persoane juridice, astfel că editura s-a
desfiintat) având scopul să ofere sansa scriitorilor si cercetătorilor
' Ungaria să-şi publice operele,
'
'
sârbi din
şi să ofere comunităţilor
minoritare o literatură adecvată în limba maternă, nu doar prin
opere beletristice ci şi prin cele de specialitate. lzdan a izbutit
doar în prima parte a misiunii sale, iar pentru că nu a avut un
buget propriu s-a finantat prin sponsori si fundatii si prin
'
'
' '
concursurile care le înaintau
instutuţiile de stat ( de exemplu
Curatoriumul pentru minorităti si altele). Prima carte a acestei
' 'în anul 1992, intitulată Poezii
edituri a văzut lumina tiparului
despre Sv. Sava (culeasă şi îndreptată de Predrag Stepanovic) şi
a fost dedicată în primul rând copiilor sârbi şi tineretului.
Odată cu formarea Autoguvernărilor s-a pus problema
care de fapt ar trebui să fie rolul ei si dacă chiar este nevoie de
existenta Uniunii Democrate Sârbe î~ paralel. În urma discutiilor
'
'
din comunitate,
care cu ceva vreme în urmă erau de regulă
aprinse, s-a găsit rezolvarea ca Uniunea să coexiste ca organizaţie
culturală a sârbilor din Ungaria. Uniunea Democrată a Sârbilor
există si astăzi si în general functionează ca organizator de
'
' si de asemenea 'ca si editor al săptămânalului
evenimente
culturale
'
'
Srpske narodne novine.
În final este necesar de specificat că în procesul de tranziţie
nu au dispărut toate instituţiile - de exemplu, o mare importanţă
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o are Ansamblul de dans „Banat" din Deska, fondat încă în anul
1973. De asemenea, în Ungaria îşi desf'aşoară activitatea şi câteva
cluburi sârbesti, dintre care cel mai vechi datează din anul 1968
în Pomaz ( din' 1995 a fost alipit autoguvernării sârbe locale din
Pomaz). În cadrul clubului sârbesc din Szentendre, fondat în anul
1986, din anul 1989 functionează corul de bărbati Iavor, astăzi
' în Ungaria.
singurul cor care prezervă' tezaurul muzical sârbesc
Pe lângă acest fapt, în Szentendre se află una dintre cele mai
importante institutii sârbe, de o mare însemnătate si pentru tara
' cultural-religioasă si stiintifică
' a Eparhiei
'
de bastină- Culegerea
'
'
'
'
sârbe din Budim în Szentendre. Totusi, toate institutiile sârbesti
' nouăzeci prin
' anumite
'
din Ungaria au trecut în perioada anilor
procese de transformare organizatională.
In ultimii ani sârbii au prilejul să înfiinteze si să dezvolte
'
'
instituţii proprii şi propriile mijloace de informare. Aceasta poate
reprezenta un avantaj, deoarece independenţa facilitează o definire
mai precisă a propriei identităti si intereselor proprii, însă în acelasi
' ' si dileme privind disponibilitatea
'
timp naste numeroase întrebări
' (factorul impediment' în cazul comunitătii sârbe este
resurselor
numărul mic al membrilor), atingerea consensului în 'găsirea celor
mai bune modalităti de organizare a acestor institutii, si lupta sau
' ' statului colaborarea politică' cu partenerii - de regulă institutiile
'
în vederea îndeplinirii acestor intentii.
'
O altă problemă abordată a fost şi formularea strategiilor
identitare care ar putea cel mai usor să facă fată provocărilor
'
ivite în cadrul acestor schimbări si' problema factorilor
creati în
' a
anii nouăzeci, care influentează' posibilitatea de mentinere
identitătii etnice. In urma diverselor „probleme strategice si
'
'
tactice" privitoare
la identitate, printre sârbii din Ungaria au apărut
în acei ani atitudini diferite, care au dus la dialoguri contradictorii
în interiorul comunităţii sârbe. Unele dintre dileme mi se par foarte
A

'

A

'

'
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importante, dileme care interlocutorii mi le-au afişat mai mult
sau mai putin explicit, fie în dialog direct cu mine, fie vorbind
între ei sau 'în cadrul întrunirilor a mai multe institutii sârbe, la
'
care am participat si eu pe timpul sederii mele de cercetare
în
'
'
Ungaria. De exemplu: se vrea doar autonomia culturală sau şi
cea politică, în ce fel şi în caz că da cum pot fi aceste două sfere
clar divizate?; oare este mai bună o luptă deschisă pentru drepturi
sau este mai indicată recurgerea la compromisuri?; oare biserica
ar trebui să fie reprezentantul comunităţii sârbe integrale din
Ungaria sau una dintre institutii si care dintre ele anume?; oare
' ' de prima înseamnătate care
trebuie să existe o institutie sârbească
' restul de institutii sau ar fi mai bine să
ar cuprinde si ar coordona
'
' si concurente? Una
existe două sau mai multe autonome, si chiar
' trebuie
' concepută oferta
dintre dilemele importante a fost în ce fel
culturală pentru membri acestei comunităţi - oare va fi bazată
înainte de toate pe folclor şi cultura „populară" sau va fi o ofertă
diversificată care va include si literatura, teatrul si artele plastice?
'
,
Cu precădere a fost abordat aspectul ce fel de cultură avem/ oferta
culturală în segmentul repertoriului de teatru. Desigur, nu cel mai
insignifiant aspect a fost cel al şcolilor- de ce fel de şcoală avem
nevoie, respectiv care anume ar fi criteriile minime a programei
de învăţământ pentru membrii minorităţilor, care ar putea să
garanteze prezervarea identitătii - mai cu seamă având în vedere
'
numărul crescător al căsniciilor mixte si viata în mediul urbanizat,
,
'
situatie în care familia în sine nu mai poate fi garantia transmiterii
' a identitătii nationale. Introducerea orei de 'religie în scoli
reusite
'
' la dileme
'
'
de asemenea
a dus
(întrebarea a fost oare să fie materie
obligatorie sau opţională?), precum şi problema alegerii limbii
de predare a materiei în şcolile sârbeşti (exclusiv în limba sârbă
sau o formă bilingvă si care anume?). Discutiile din interiorul
,
'
comunităţii privitoare la alegerea celei mai bune căi, nu doar în
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câmpul strategiei culturale ci şi referitoare la alte aspecte, au fost
deosebit de energice deoarece exista constiinta că fiecare decizie
'
'
adusă în acel moment defineste directia de dezvoltare pe termen
'
lung, iar pe termen lung poate' fi salvatoare
sau dezastruoasă, iar
rezolvări directe si concrete nu existau.
'
Schimbările în organizarea instituţională nu au nici un
efect momentat asupra conceptiilor si strategiilor privind
' de termen lung pentru
identitatea etnică, însă ele reprezintă' proiecte
realizarea lor în viitor si de aceea sunt de o importantă
'
'
considerabilă, fapt de care au fost constienti membrii minoritătii.
'
' deselor contradicţii
'
Perioda cercetărilor mele a fost şi perioada
din interiorul comunitătii minoritare sârbe, dar si a contradictiilor
'
' de organizare
'
cu cu reprezentanţii statului,
privind modurile
institutională a minoritătilor20 .
' De asemenea, a 'fost si perioada de muncă intensivă si de
'
mobilizare a tuturor resurselor
din interiorul comunitătii,' ca
' în
institutiile acestei minorităti să fie cât mai solid întemeiate,
vederea unei cât mai bunei functionări. In pofida dificultătilor,
'
acea perioadă a fost fructuoasă pentru
sârbii din Ungaria şi' s-a
soldat cu un reusit proces de institutionalizare, conform legii noi
'
'
si în conditii noi.
'
'
'

'

A

Traducere din limba sârba Borko Ilin

NOTE
1 Începutul

formal se poate situa în 1989, când s-a adoptat noua Constitutie,
,
iar sîarşitul în anul 2004, când Ungaria a fost primită în UE.
2 Constituie o parte din proiectul Institutului de Etnografie SANU referitor
la sârbii din Ungaria, text care s-a finalizat într-o lucrare de doctorat
Identitatea etnică: sârbii din Budapesta şi împrejurimi, la Facultatea de
Filosofie din Belgrad, în anul 2004.
3 Procentul populaFei minoritare este declarat de către instituFile minorităţilor şi
este oficial recunoscut, având în vedere că adesea, la recesământ, membri grupurilor
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minoritare nu se declară întotdeauna ca atare. La recesământul din anul 1990,
2905 de persoane s-au declarat de etnie sârbă, iar în 200 l numărul lor a fost de
3816. (http://www.nepszamlalas200 l .hu/eng/volumes/24/tables/load l _ 2.html)
Nici alte minorită~ nu sunt numeroase - Ungaria actuală este una printre rarele
tări care ar putea să fie clasificată ca etnic (relativ) omogenă, ceea ce în lumea de
~tăzi reprezintă o excepţie (a se vedea: Walker Connor, Nation-Building or
Nation-Destroying? World Politics, Voi. 24, 1972, 319-355).
4 În ce priveste problematica identitătii si a statutului sârbilor din Ungaria
a se vedea G.Ba~ici et al. (2003), p_' L~stici (2005), precum ~i cele cinci
apariţii de până acum ale publicaţiei Etnografia sârbilor din Ungaria ( 19972006) si bibliografia inclusă.
5 Sub ~cest nume ea există din 1947, derivată din organizatia Frontul Slavon
Antifascist din Ungaria, fondată în 1945.
'
6 Delegaţii au fost ale~i conform principiului 50 de persoane de etnie sârbă
- l delegat.
7 Un presedinte si 3 vicepresedinti - unul pentru nord, unul pentru sud si
unul ca r~prezentant al Eparhiei. '
'
8 În perioada următoare însă s-a destrămat si restul de institutii slave comune:
publicatia, teatrele, emisiunea TV, an;amblele folclorice, scolile din
Budape~ta, ~i în final Clubul din Budapesta a sârbilor, croaţilor ~j' slovenilor.
9 Autorul textului citat foloseste termenul „Alianta natională de
autoguvernare", însă pe timpul ~etlerii mele printre sârbii din Ungaria de
obicei se spunea „Autoguvernare statală", desi au fost neclarităti în
deciderea termenului cel mai adecvat pentru a~este institutii (cent~ală,
naţională sau statală), ceea ce până la urmă s-a evitat pri~ denumirea
Autoguvernarea Sârbilor din Ungaria, fără alte referinpe adiacente.
10 Uniunea Democrată a Sârbilor a salutat legea, dar i-a exprimat i anumite
temeri privind aplicabilitatea ei întocmai.
11 Reprezentantii autoguvernărilor sârbe locale au fost votati de către
17.000 de votanţi, depă~ind cu mult numărul sârbilor din Ungaria. În total,
la alegerile pentru autoguvernările minoritare locale au ie~it la vot 750.000
de votanţi (peste 20%) ceea ce înseamnă că ~i membrii majorităţii ungare
au afisat o atitudine pozitivă fată de autoguvernările minoritătilor si că leau votat (Almanah SNN, 1995:18).
'
'
12 Această cre~tere se datorează faptului că la alegereile din 1998 s-a folosit
posibilitatea de a forma separat autoguvernări minoritare în fiecare cartier
al Budapestei.
13 În general, institutiile comune au fost sârbo-croate, având în vedere că
,
slovenii trăiesc într-un spaţiu relativ izolat
0
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0

14 Începuturile ortodoxiei pe teritoriul Ungariei de astăzi datează chiar înainte
de Marea migraţie din 1690, iar de atunci, Biserica sârbă, respectiv Eparhia
din Budim, a dobândit o autonomie însemnată. Bazele acestei autonomii leau constituit priveligiile acordate de către regele Leopold I în anul 1690.
Printre altele, ele presupuneau şi libertatea confesională şi liberul arbitru al
mitropolitului ca şi lider bisericesc (J. Radonici si M.Kostici, 1954: 91-92).
15 Mulţumesc pentru informaţii dnei Olga Obrenovici, care în perioada
aceea avea functia de reprezentant juridic al Eparhiei din Buda.
16 Tekelianumui a fost centrul de învătământ pentru elevii sârbi, fondat în
,
Pesta în 1838 de către Sava Popovici -Tekelia. Până în 1864 a fost sediul
institutiei Matica srpska. Din 1952 este proprietatea statului.
17 Astăzi tot imobilul este proprietatea Eparhiei din Buda, însă modurile de
folosintă a acestui spatiu încă nu sunt elaborate în totalitate.
18 Pentru minoritatea ~lavă din Ungaria, emisunea Srpski ekran rula din
anul 1978.
19 Pe timpul când s-a fondat teatrul încă nu funcţionau autoguvernările
minoritare, iar organizaţiile sociale precum SDS nu aveau dreptul să fondeze
teatre care urmau să fie finanţate din bugetul de stat. Cu această ocazie a
fondării teatrului soluţionarea a fost că o autoguvernare locală (Pomaz) a
preluat teatrul, iar SDS a figurat ca şi co-fondator, asigurând astfel instituţiei
culturale caracterul sârbesc. La finele cercetărilor mele această institutie
, a
fost preluată de către autoguvernarea sârbă din satul Lovre.
20 A se vedea, de exemplu, Almanahurile publ icaiei Srspske narodne novine
din anii 1992, 193 şi 1994, capitolele despre învăţământ, votarea legii
minorităţilor şi sistemul de autoguvernare a minorităţilor.
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INSTITUTIONALIZATION OF NATIONAL MINORITIES
DURING TRANSITION: SERBIANS FROM HUN GARY
AT THE END OF 20TH CENTURY
Summary
The author explains how the ethnic Serbian community (a small
minority) is able to survive in Hungary. The research reveals the
fact that an important role in the Serbian surviving was played
by their Serbian minority institutions than appeared after the World
War Two and also an important role played a Hungarian special
law for minorities published in 1993. The minorities' law was
studied carefully by most representatives of any minority from
Hungary. A difficult process was to create institutions for
minorities and to fight for laws that protect communities and to
ensure their rights.
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CROATIZAREA FORTATĂ A SOCATILOR SI
t.
'
BUNIEVATILOR IN VOIEVODINA, DUPA CEL DE-AL
'
~
II-LEA RAZBOI MONDIAL
Drago Njegovan,Novi Sad(Srb)
A

'

'

S-au scris putine despre pozitia socatilor si a bunievatilor
' şi ceea ce s-a
' scris
'
' nu a' fost în folosul
'
în Jugoslavia socialistă
bunievatilor. Bunievatii nu au fost evidentiati ca entitate si etnie
'
'
' '
,
distinctă. în cadrul recensămintelor, fiind trecuti la rubrica ceilalti.
'
'
Multi dintre ei se declarau croati, altii iugoslavi sau indecisi, iar
'
' '
,
un număr mic se declarau sârbi. Cu toate acestea un număr
însemnat se declarau în continuare bunievati, dar pentru ei nu au
'
existat rubrici speciale. Procesul de croatizare
a bunievaţilor a
continuat :fară vreo opreliste iar în decurs de o viată de om numărul
'
'
lor s-a îniumătătit. Ei s-au
împărtit în bunievati si bunievati :J
'
'
'
'
'
croati, fapt înregistrat si în recensămintele din 1991 si 2002.
' Procesul de negare
'
'
a bunievaţilor, început în
perioada
interbelică 1 a continuat într-o formă extrem de dură după
încheierea celui de-al doilea război mondial. Acest proces a avut
loc mai ales în Voievodina, provincie din nordul Republicii
Serbia, sub influenta functionarilor comunisti croati, atât din vârful
' iugoslav
'
'
'
Partidului comunist
cât şi din conducerea
Partidului
comunist croat si a autoritătilor federale din Croatia. Nu există
'
'
date privitoare la' opozitia comunistilor
sârbi fată de aceste
măsuri.
'
'
,
Pe bunievati si pe socati nu i-a întrebat nimeni. Cei mai multi
' '
,
'
'
bunievati si socati se aflau în Voievodina, astfel că aici s-au aplicat
' '
' măsuri împotriva lor. Bunievatii si socatii au
cele mai' drastice
' ' ,
'
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trebuit să devină croati. Mărturie pentru aceste afirmatii stau
'
documentele pe care le' publicăm în această lucrare.
Cu toate că cel de-al doilea război mondial s-a încheiat
în Europa la data de 9 mai 1945, pentru armata iugoslavă acesta
a durat până la data de 15 mai 1945. Deci, în timp ce bătăliile
erau în toi, iar autoritătile civile nou instalate aveau de rezolvat
'
un număr mare de probleme,
autoritatea principală de eliberare
populară din Voievodina - Departamentul de afaceri internepromulgă în data de 14 mai 1945 interzicerea recunoaşterii
nationalitătii bunievatilor si socatilor si ordonă ca acestia să fie
' în toate
' privintele
' si 'în' toate' documentele
'
' croati.
tratati
ca fiind
'
' '
'
Documentul 2
Organizaţia

de eliberare populară a Voievodinei
/GNOOV/
Departamentul de afaceri interne
Nr. 1040/1945
14 mai 1945
Novi Sad

TUTUROR SEDIILOR LOCALE A GNOOV
Se întâmplă că mulţi croaţi sunt introduşi ca şi bunievaţi şi şocaţi
în rubrici care indică naţionalitatea şi nu ca şi croaţi ca şi de exemplu: în
legitimaţii, în diferite evidenţe şi liste, iar aceasta se întâmplă adesea la
cererea explicită a acestora sau prin voinţa şi decizia funcţionarului respectiv.
Cum nationalitătile bunievati si socati nu există vi se ordonă să îi
' si socati
' ca si croati,
' ' indiferent
'
'
tratati pe bunievati
de declaratia lor.
'
În diferi'teie 'loc~lităti si reg' iuni unde au fost int~odusi ca si
' '
,
'
bunievaţi sau şocaţi se va corecta şi vor fi trecuţi ca şi croaţi, mai ales în
legitimatii, listele de alegători, permise de călătorie si în alte liste pe
naţionalităţi. În viitor se vor înregistra doar şi exclusiv ~a şi croaţi. Toate
legitimaţiile în care au fost introduşi ca bunievaţi şi şocaţi emise până
acum vor fi anulate şi editate altele noi, emiterea celor noi nu poate fi
imputată persoanelor în cauză.
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Este de datoria voastră să înştiinţaţi asupra acestora toate
comunale şi locale, să pună hotărârea în aplicare cât
mai repede, iar voi să vă asiguraţi că se va îndeplini şi să raportaţi aceasta.
organizaţii orăşeneşti,

Moarte fascismului - libertate poporului!
Şeful

Departamentului de afaceri interne
Marinkovic
După cum observăm, acest document este scris cu
caractere latine (n.a.), dar stampila
si
,
, semnătura sunt în caractere
chirilice.
S-a dispus către organizaţiile regionale să informeze
organizatiile orăsenesti si comunale, care la rândul lor trebuiau
'
'
' '
să anunte organizatiile locale iar cele ordonate trebuiau să fie,
'
'
cât mai rapid
şi fără condiţii, puse în aplicare.
Bineînţeles că organizaţiile regionale au procedat conform ordinului. Prezentăm un document al organizaţiei regionale
Subotita. Nu există vreun dubiu că si celelalte organizatii
'
,
'
regionale, şi erau nouă, au procedat la fel.

Organizaţia

de eliberare populară a Voievodinei
/GNOOV/
Departamentul de afaceri interne
Nr. 1040/1945
16 mai 1945
Subotita
,

TUTUROR ORGANIZATIILOR ORĂsENEsTI sl COMUNALE
'
,
' '
DE ELIBERARE
Departamentului de afaceri interne al GNOOV prin actul I 040/45 a remis
următoarele:
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„Se întâmplă că mulţi croaţi sunt introduşi ca şi bunievaţi şi şocaţi în
rubrici care indică naţionalitatea şi nu ca şi croaţi ca şi de exemplu: în
legitimaţii, în diferite evidenţe şi liste, iar aceasta se întâmplă adesea la
cererea explicită a acestora sau prin voinţa şi decizia funcţionarului
respectiv.
Cum naţionalităţile bunievaţi şi şocaţi nu există vi se ordonă să îi trataţi pe
bunievati si socati ca si croati, indiferent de declaratia lor.
În difen'teie iocaiităţi 'şi regi~ni unde au fost introd~şi ca şi bunievaţi sau
socati se va corecta si vor fi trecuti ca si croati, mai ales în legitimatii, liste
de al~gători, permis~ de călătorie 'şi în 'alte lis'te pe naţionalităţi. În ;iitor se
vor înregistra doar şi exclusiv ca şi croaţi. Toate legitimaţiile în care au fost
introdusi ca bunievati si socati emise până acum vor fi anulate si editate
altele n~i, emiterea del~r 'noi ~u poate fi imputată persoanelor în ~auză."
Este de datoria voastră să înştiinţaţi asupra acestora toate organizaţii
subordonate vouă, să pună hotărârea în aplicare cât mai repede, iar voi să vă
asiguraţi că se va îndeplini şi să raportaţi acestui departament.
Moarte fascismului - libertate poporului!
Şeful

Departamentului de A.I.
L. lvanovic
Observăm că

acest document este datat pe 16 mai, la
doar două zile după emiterea primiului, o eficientă neobisnuită
' de
chiar si pentru prezent, fapt ce ne sugerează că' actiunea
'
' mare
interzicere
a bunievatilor si socatilor a fost de cea mai
'
, '
'
prioritate pentru noile autorităţi iugoslave.
Aceeasi eficientă au dovedit-o si organizatiile comunale.
'
'
'
'
Prezentăm documentul emis în data de 18 mai 1945 la Backa
Palanka. Documentul spune:
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Organizaţia comunală

de eliberare populară a comunei Backa
Palanka
/GNOOV/
Departamentul de afaceri interne
Nr. 1968/1945
18 mai 1945
Backa Palanka
TUTUROR ORGANIZATIILOR LOCALE DE ELIBERARE
POPULARĂ

Departamentului de afaceri interne 1 -6:
Tuturor statiilor militare 1 -6.
'
Organizaţia comunală de eliberare
populară, Departamentului de
afaceri interne ne-a remis următoarea adresă cu numărul 1878 din 16 mai
1945
,,Departamentului de afaceri interne al GNOOV prin actul 1040/
45 a remis următoarele:
Se întâmplă că mulţi croaţi sunt introduşi ca şi bunievaţi şi şocaţi
în rubrici care indică naţionalitatea şi nu ca şi croaţi ca şi de exemplu: în
legitimaţii, în diferite evidenţe şi liste, iar aceasta se întâmplă adesea la
cererea explicită a acestora sau prin voinţa şi decizia funcţionarului respectiv.
Cum nationalitătile bunievati si socati nu există vi se ordonă să îi
tratati pe bunievati si socati ca si croati, indiferent de declaratia lor.
'
În diferi°teie 'loc~lităti si reg' iuni unde au fost int~odusi ca si
' '
'
,
bunievaţi sau şocaţi se va corecta şi vor fi trecuţi ca şi croaţi, mai ales în
legitimaţii, li.stele de alegători, permise de călătorie şi în alte liste pe
naţionalităţi. In viitor se vor înregistra doar şi exclusiv ca şi croaţi. Toate
legitimaţiile în care au fost introduşi ca bunievaţi şi şocaţi emise până
acum vor fi anulate şi editate altele noi, emiterea celor noi nu poate fi
imputată persoanelor în cauză."
Este de datoria voastră să înştiinţaţi asupra acestora toate
organizaţii subordonate vouă, să pună hotărârea în aplicare cât mai repede,
iar voi să vă asiguraţi că se va îndeplini şi să raportaţi acestui departament.
Vi se pune în vedere întru cunoştinţă şi executare, respectiv întru executare
şi raportare."
Vi se pun amintitele în vedere pentru a acţiona în conformitate şi pentru a
raporta, până la 24.tm, rară grabă. Şi rapoartele negative trebuie remise.
,

'

,

I

I

'
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Moarte fascismului - libertate poporului!
Preşedinte,

Secretar,

M. Perisic"

Miladin Amid•ic

Acest docwnent a fost primit de la Organizaţia de eliberare
1945 cu număr de protocol

populară din Plavna la data de 20 mai

1039.
S-a găsit şi un document al Organizaţiei de eliberare
populară din Apatin din data de 24 mai 1945, nr. 2390/1945, dar
nu este încă disponibil (Arhiva Sombor F. 530).
Actiunea a fost efectuată în mai putin de o lună. Mărturie
'
'
pentru această
afirmaţie stă documentul Organizaţiei locale de
eliberare populară din Martonoş, comuna Senta. Documentul din
7 iunie 1945 contine următoarele:

'

Comitetul de eliberare populară
Nr. 1974/1945
Martonoş, 7 iunie 1945
Comitetului comunal de eliberare populară
/Departamentul de afaceri interne/
Senta
La adresa 3072/1945 sunteti informati că nationalitătile socati si
'
'
'
' '
' ,
au fost înregistraţi conform legitimaţiilor, actelor de călătorie şi
altor liste ca si
, croati.
,
MOARTE FASCISMULUI
LIBERTATE POPORULUI
!
R e f e r e n t pentru a. i.
Preşedinte MNOO.
bunievaţi

/Congradac Ljubomir/

/Bajic Ilija/
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Deci, toate organele puterii populare din Voievodina au
făcut ceea ce li s-a cerut, ce li s-a ordonat. Astfel „nationalitătile
'
'
socati si bunievati au fost înregistrate confonn legitimatiilor,
actelor
' călătorie
' '
' liste ca si croati". Socatii si bunievatii
' au încetat
de
si altor
'
'
' ,
' ,
'
să existe în Voievodina, cel puţin pe hârtie. Aceştia au devenit
croati, cel putin pe hârtie. Dar acele hârtii au reprezentat legea.
' Care 'a fost scopul croatizării socatilor si bunievatilor din
'
'
,
'
Voievodina la sfârsitul celui de-al Ii-lea război mondial? Acest
'
demers a avut ca scop
mărirea numărului de croaţi din Voievodina
Pentru a obtine o trasare cât mai favorabilă a granitelor croate în
' ale Serbiei. Aşa numita comisie a lui' Dilas, care a
raport cu cele
avut sarcina să traseze granita temporară dintre Serbia si Croatia
' majoritară. Pe baza rapoartelor
'
'
a folosit ca argument populaţia
false despre populaţia croată, Barania a fost desprinsă de
Voievodina si alipită la Croatia.
'
'
Unnările croatizării fortate a socatilor si bunievatilor la sfârsitul
'
'
'
'
'
,
celui de-al doilea război mondial au fost negative pentru acestia,
'
Pentru sârbi si Serbia si pozitive pentru croati si Croatia. Unnările
'
'
'
'
'
acestor decizii au fost vizibile în Serbia abia cu ocazia destrămării
Jugoslaviei federative, când graniţele temporare au devenit graniţe
de state.
Traducere din limba sârbă Andrei Milin

NOTE
În recensăminte existau rubrici pentru sârbo - croaţi, care se puteau deosebi
prin apartenenţă confesională. Acest fapt presupunea că nu există sârbi
catolici sau croaţi ortodocşi. Ca urmare a acestor supoziţii bunievaţii erau
tratati ca fiind croati.
'
'
2
Arhiva istorică Subotiţa, F. 70.3 (1945: 4071-8270). Documentul a fost
descoperit de Nevenca Basic Pavlovic
1
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THE ASSIMILATION OF BUNIEVATI AND SOCATI IN
VOIVODINA AFTER WORLD W AR TWO
Summary
Based on some archive documents, the author presents the Croat
communists politics in assimilating the Bunievati and Socati
startingfrom 1945, in order to enlarge the number ofCroatian
population and to get some advantages for the reconstruction of
Serbian border.
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CARASOVENII
- ENCLAVĂ ETNICĂ ÎN BANAT
,
Maria Vasinca Hadiji

Printre alte state europene, România are o caracteristică
deosebită. În tara noastră, mai ales în Transilvania, Banat si
'
,
Dobrogea, s-a putut realiza convietuirea si interferenta mai multor
'
,
'
neamuri şi culturi, într-o perioadă îndelungată, de aproape un
mileniu, astfel încât, fiecare dintre acestea şi-au păstrat
individualitatea sa proprie, preluând în acelaşi timp de la
si
populatiile
'
, culturile vecine înrudite sau complect străine si
,
oferind la rândul lor, nwneroase caracteristici ale culturii materiale
şi spirituale. Astfel, ,, de aproape un mileniu, nici un popor şi nici
o cultură n-a putut, dar nici n-a vrut să le asimileze pe celelalte.
Astfel de încercări au existat din partea unor forte exterioare, dar
toate s-au dovedit zadarnice" (K6s Karoly). 1 '
O astfel de etnie, care a reusit să-si conserve flinta etnică,
,
'
'
este reprezentată de carasovenii,
asezati
,
,
' în zona muntoasă a
Banatului , a căror origine si loc de plecare au constituit si mai
constituie încă prilej de a~ple discutii. Răspunsul la ~ceste
'
întrebări a fost îngreunat de absenta
scrise sau orale,
, mărturiilor
la toate acestea adăugându-se controversata întrebare, dacă erau
catolici la sosirea în Banat, sau au fost ulterior
convertiti?.Trăsăturile lor deosebite au atras atentia cercetătorilor
' domenii (lingvistic, istoric, etnografic).
' Ca urmare au
din diferite
fost publicate numeroase studii, chiar si o monografie dialectală,
în conţinutul cărora s-au dezbătut probl~me referitoare la originea,
apartenenta natională, religia, perioada emigrării si locurile de
'
'
,
origine, fiind formulate multe ipoteze contradictorii.
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Conform informatiilor documentare si a statisticilor de
'
care dispunem, se pare că' această etnie s-a aşezat
în ţinuturile
Banatului în trei etape diferite, parcă menite să împrospăteze
mereu această mică dar viguroasă enclavă.
Primul si cel mai vechi val de croati, asezati pe actualul
,
' '
'
teritoriu al României, în secolele XIII-XIV, este cel mai cunoscut
sub denumirea de carasoveni. Vor fi grupati în jurul localitătilor:
'
'
'
Caraşova, Lupak, Clocotici, Nermet, Rafnic, Vodnic şi labalcea
- jud. Caraş- Severin.
Al doilea val de croati, emigrati în secolul al XVI- lea, a
'
,
ajuns în localităţile Lipova Uud. Arad) şi Recaş Uud. Timiş),
actualmente numărul lor a scăzut simtitor;
alti, etnici croati, au
,
ajuns în apropiere de localitatea Jimbolia.
Al trei-lea val ajunge pe acest teritoriu la mijlocul secolului
al XVIII- lea. În anul 1801 acestia
' sunt semnalati, în localitătile
,
Checea si Cemei, fiind veniti din zona Turopolje si provenind
'
,
'
îndeosebi din familiile de nobili nevoiti să-si prăsească zonele
'
natale, deoarece asa cereau interesele ' militare
ale Imperiului
'
austro-ungar.
carasovenii
au locuit
În afară de localitătile
, mentionate,
,
'
într-un număr mai mic sau mai mare si
în
alte
localităti ca de
'
,
exemplu: Dognecea, Slatina Timis etc. Se pare că si în localitatea
astăzi asimilati, (V. Vărădean,
Calina au existat cândva carasove~i,
'
Datele unei statistici magheare, 1892) Astfel, în anul 1892 în
Calina nu existau decât 13 7 de case cu 572 de ortodoxi si câtiva
'
'
carasoveni catolici.
' Carasovenii sunt amintiti si în localitatea Tirol Uud. Caras'
'
'
Severin). Conform
Monografiei' localităţii,
care semnalează faptul
că, în anul 1828, au sosit în localitate carasoveni din comitatul
Caraş, ei au reprezentat o treime din locuitorii comunei şi au fost
grupaţi în partea de sud a localităţii unde au format un cartier al lor.
La cele de mai sus concură si
informatia
'
, oferită de preotul
Theodor Catici din Carasova (decedat în anul 1993 ), care,
'
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bazându-se, probabil, pe documentele din arhiva parohiei,
sustinea că mai multe familii din Vodnic, Rafnic si Lupac au
' între anii 1830-1860 în Tirol .
'
plecat
În afară de Banat, grupuri mai mult sau mai putin
'
compacte de carasoveni au trăit si în câteva localităti din Banatul
' Banatski Karlovac,
'
' si Kutrica.
sârbesc, mai exact:
Ulmja, lbiste
'
Conform ultimelor cercetări si studii de teren, în unele
dintre
'
aceste localităti (Ulmja si Ibiste
), este posibil ca, datorită
'
'
inferioritătii lor numerice, acestia să se fi identificat treptat cu
'
'
conationalii lor sârbi, majoritari,
sau, în localitătile, în care
'
predominau catolicii germani, să se fi germanizat. 2 '
Nu aceeasi
carasovenii
din zona
, soartă au împărtăsit-o
,
,
muntoasă a Banatului, care, datorită unui complex de factori
favorabili, au reusit să-si conserve fiinta etnică si să-i asigure trăinicia.
'
'
Bantul de' sud 'şi Valea superioară
a Caraşului
au prezentat
pentru etnia caraşoveană o compatibilitate etnoculturală, aici
existând ocupatii asemănătoare cu cele ale noilor veniti sau
'
deprinse repede '(creşterea animalelor, agricultura de subzistenţă
practicată pe spaţii mici, pomicultura, prelucrarea lemnului) ce
au determinat, în ultimă instantă, obiceiuri, credinte si practici
'
' ,
specifice, diferite de ale altor grupuri etnice slave (ex. obiceiuri
păstoreşti de Sângiorz, măsuratul şi răscucuitul - răspândite atât
în satele românesti din Banat cât si în Oltenia sau Bistrita Năsăud).
In acest context trebuie amintit şi faptul că, probabil, nu
întâmplător, s-au asezat sau au fost asezati într-o zonă minieră
'
'
(Anina, Doman, Dognecea,
Calina),' deoarece,
conform unei
ipoteze, ar fi fost originari din Bosnia-Argentina, unde existau
renumite mine de argint.Totodată ei nu au găsit aici un mediu
etnocultural superior, a cărui adoptare putea să ducă la pierderea
a ceea ce le era specific. Astfel, convieţuirea a avut loc pe
deasupra etniei (care nu s-a simtit amenintată), în baza ocupatiilor
'
'
'
si
, intereselor comune etnicilor din zonă.
A

'

'
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'

Dar alături de factorii de analogie apar si altii comuni
'
' populare
care tin de ontologie (de la ornamentul de pe cămăsile
'
'
denumit brazi până la impresia de românism pe care au lăsat-o
atât portul cât şi trăsăturile fizionomice) semnalate de cercetătorii
români si străini3 .
'
Dacă acestă enclavă a reusit să se conserve atât de bine,
'
faptul se datorează în mare măsură
caracterului şi modului de
viată deosebit de conservator ( de pildă căsătorile se fac si astăzi
,
'
doar între membrii comunitătii,
, exceptiile
, fiind foarte rare, si
' atunci
doar cu persoane de origine română, etc).
O poblemă, la fel de gravă ca cea a asimilării, este
scăderea numerică a populaţiei din aceste sate, care, deşi actuală,
a fost semnalată, încă din perioada interbelică, de numeroşi
sociologi (membrii ai Institutului Social Banat-Crişana), ea
datorându-se pe de o parte situaţiei economice iar pe de altă parte
traditiei împământenite în Banat de a avea un singur mostenitor.
,
'
Pentru perioada anilor 1930-1940 edificatoare sunt
informatiile
oferite de V. Tufescu:
,
Se poate remarca aşadar, pentru această perioadă, o
scădere a populaţiei fiecărui sat, în afară de localitatea Lupac,
Sate

1930

1941
Total

Români

Germani

Alţii

Craşoveni

Caraşova

2.940

2.875

90

97

110

2.570

Clocotici

1.074

1.058

8

4

46

I.OOO

labalica

339

332

14

-

18

300

Lupac

826

898

14

48

16

720

Nermet

646

646

-

2

4

640

Rafnic

716

648

22

16

610

2

440

220

6.280

Vodnic

489

444

2

-

Total

7.030

6.901

250

151
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înregistrează

o oarecare creştere, şi de Nermet, unde
numărul locuitorilor este constant. V. Tufescu îşi exprima
îngrijorarea, faţă de această situaţie, arătând că „ în felul acesta
mica grupare a carasovenilor, care a dovedit atâta vigoare etnică
' timp de câteva veacuri, e ameninţată acum
nedeznaturalizându-se
cu dispariţia din pricina declinului numeric în care a intra" 4 •
Că vremurile au evoluat în acestă directie o
'
demonstrează recensământele ulterioare.
unde se

Recensământul

din 05.01.1977:

Comuna

Populaţia

Caraşova

3.829.

Lupac

3.419

Total

7.248

%

IOO

Recensământul

din 07. O1.1992:
Pentru o imagine amănunţită este edificatoare următoarea schemă:

Comuna

Satul

Populaţia

Caraşova:

Caraşova

2.629

Iabalcea

277

Nennet

644

Lupac:

Lupac

1.084

Clocotici

1.013

Rafnic

642

Vodnic

482

Total

stabili totali

6.771

Din care populatie

autohtonă (caraşoveni)

6.138
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= 90,65%

NUMĂR LOCUITORI/ LOCALITĂŢI

Nr

Anul

Total
populaţie

Crt.
K

N

J

Kl

L

R

V

1831

3.729

649

524

1.329

933

958

699

2.

1851

3.959

640

500

1.320

937

982

663

9.001

3.

1865 3.870

649

513

1.200

621

920

538

8.311

4.

1896 3.339

679

512

1.161

866

728

473

7.758 15

5.

1927 3.028

670

400

1.200

821

750

600

7.469 16

6.

1930 2.945

643

344

1.073

850

720

493

7.068

7.

1977 2.815

698

316

1.096

1.112

733

479

7.248

8.

1992 2.629

644

277

1.013

1.084

642

482

6.771

I.

8.866

Pe baza schemei se poate trage concluzia că numărul
carasovenilor este în continuă scădere si desi la ultimele două
'
'
,
recensământe situaţia pare stabilizată, trebuie avut în vedere faptul
că aceste cifre nu reflectă fidel starea demografică din ultimele
decenii, în ele fiind cuprinşi şi cetăţenii de altă origine: maghiari
(27), slovaci mai ales romi ( 187), germani (29), ucrainieni (5),
runteni(l),cehi(4),macedoromâni(2),greci(l),rusi(l),adică
,

un total de 258 (3,81%) la care adăugând si
, românii rezultă un
total de 633 (9,35%), cifre valabile pentru recensământul din
07 .O 1.1992. Totuşi, trebuie remarcat faptul că faţă de
recensământul din 05. O1.1977 (care per total cuprindea un număr
de 375 români-5,18% şi 336-4,63% alte etnii. Total 711 -9,81 %).
se înregistrează o anumită scădere a ponderii altor nationalităti.
In consecintă, conform datelor din anul 1992 numărul estimativ
' România era de aproximativ 4200 persoane adică
al croaţior din
0,02 din populatia României, dintre care 3.682 în jud. Caras'
'
Severin si 299 înJ·ud.
Timis 5 •
'
Pentru anul
2007, conform' datelor obtinute de la Consiliul Lo' situatie:
cal al Comunei Carsova avem următoarea
A

'

,
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'

'

Comuna

Localitatea

Populaţia

Bărbaţi

Caraşova

Caraşova

2437

1223

1214

Iabalcca

227

121

106

Ncrmet

596

292

304

3260

1636

1624

Total

populaţie

Femei

Se poate deci observa pentru anul 2007 o continuă scădere
a populaţiei din toate cele trei localităţi (3260 total locutori) în
comparaţie cu recensământul din anul 1992 (3550 total locuitori).
Referitor la graiul carasovenilor situatia este si mai
'
'
'
complexă, deoarece acesta nu este unul unitar, în toate cele şapte
sate existând dialecte diferite. Mai mult,în satul labalcea, se
vorbeste limba română desi locuitorii sustin că sunt carasoveni.
'
'
'
'
Cel care a adus o oarecare
lumină în acest sens, subliniind
pentru prima oară faptul că graiul caraşovean nu este bulgar ci
serbo-croat, făcând parte din grupul dialectal Kosovo-Reseva a
fost slavistul de origine bulgară Miletic. Această zonă dialectală
este însă destul de vastă întinzânu-se de la Dunăre, între Timoc
si Morava, până la granita albaneză. Tot aici la sud- vest de Prizren
' Câmpia Mierlei au existat
'
si
numerosi catolici 6 •
'
În privinta nationalitătii, a;a cum în sec. al XIX-lea
' automat
'
'
' de către autorităti drept
carasovenii au fost
catalogati
'
bulgari,
în sec. XX ei au fost de regulă' consideraţi drept' croaţi,
fapt confirmat şi de recensământul din anul 1977, când, în
localitătile carasovene au fost recenzati 6.453 croati si 84 de sârbi.
' De fapt,
' până în anul 1990,
' aici nici' 'nu a existat
posibilitatea de a se declara caraşoveni (neexistând o asemenea
rubrică), iar marea majoritate nici nu erau întrebaţi în privinţa
originii, fiind automat înregistraţi drept croaţi şi doar dacă se
insista, unii erau recenzati ca sârbi sau de altă nationalitate.

'

'
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Trebuie subliniat faptul că numărul celor care optează
pentru naţionalitatea croată este în creştere, faptul datorându-se,
Pe de o parte atentiei deosebite si a numeroaselor facilităti (cea
' acoradarea' cetăteniei croate si implicit
'
mai importantă fiind
a
'
'
paşaportului croat, cu care puteau călători fără vize în vestul
Europei), acordate de către statul croat în vederea atragerii acestei
etnii, iar pe de altă parte datorită dezinteresului sau inexistenţei
unei strategii din parte statului sârb cu privire la această chestiune.
În plus, dacă avem în vedere contextul economic din România
anilor 1990*, este explicabil de ce, tot mai mulţi, au început să se
declare croati, chiar dacă nu erau pe deplin convinsi de
'
'
apartenenţa la această etnie 7 •
Tot ca o consecintă a evenimentelor care au dus la
dezintegrarea Iugoslaviei, la' începutul anului 1992, etnicii croaţi
şi-au constituit propria organizaţie: Uniunea Croaţilor din
România, al cărui presedinte si reprezentant în Parlament este
'
'
Mihai N. Radan.
Aşadar, cu toate că apartenenţa etnolingvistică a grupului
carasovean, din zona muntoasă a Banatului, rămâne încă prilej
'
de ample
dezbateri, cert este însă faptul că aceştea se consideră
carosoveni, iar în raport cu sârbii sustin că sunt croati 8 •
' Din punct de vedere istoric,' cercetătorii nu
' au putut
elucida locul de origine şi nici perioada exactă, în care aceştia sau asezat în Banat. Corobărările cu faptele de limbă, informatii
'
'
mai mult
indirecte, au permis mai multe ipoteze, iar numărul lor
ar putea creşte dacă se are în vedere complexitatea graiurilor puse
în discutie.
'
Indiferent
de ipoteza pentru care se va opta , ea nu poate
fi general valabilă, pentru simplul fapt că graiurile carasovene
'
nu prezintă o deplină unitate. Fără îndoială însă că cercetările
bazate pe studiul documentelor existente9 au un sâmbure de
adevăr, rămânând ca cercetările viitoare, (un rol important
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revenind studiului aprofundat al istoriei de Ev Mediu pentru
zonele aproximative de unde au emigrat şi de asemenea
clarificărilor si
, argumentelor lingvistice suplimentare - obtinute
,
doar prin cercetările aprofundate asupra graiurilor croate de pe
întreg teritoriul fostei Jugoslavii) să elucideze nwneroasele aspecte
problematice. Nu în ultimul rând trebuie acordată o mai mare
însemnătăte faptelor aparent nesemnificative, devenite însă
grăitoare din perspectiva timpului, un loc aparte deţinând
corespondenţa purtată de învăţaţii acestor sate (la începutul sec.
XX) cu cercetătorii străini sau români interesati,
, corespondentă
,
edificatoare în privinţa moravurilor, obiceiurilor dar mai ales a
traditiei orale păstrate în legătură cu asezarea lor în această zonă.

'

,

NOTE
1

Konig, 1999, p. 5.

2

Radan, 2000, p. 17-22; M. N. Radan, în urma anchetei de teren din anul
1998 aduce noi date preţioase despre soarta caraşovenilor din Ulmja şi
Ibiste.
3
4

Deleanu, 1999, p.40-41.
Tufescu, 1941, p. 508-509.

5

Radan, 2000, p. 14-32.

6

Petrovici, I 935, p.1-18.

7

Radan, 2000, p. 14-32; *zona

reducându-şi

activitatea,

8

Simu, 1939, p. 139.

9

Rozkos, 1999, p.69.

mulţi

industrială

muncitori

a

Reşiţei

intră

în

decade, marile uzine

şomaj.
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THE CROATIANS FROM THE MOUNTAINOUS
REGION OF BANAT
Summary
The Croatians from the mountainous area of Banat, named
Carasoveni, were a much disputed population because of their
origin and religion.
There were three waves of Croatians arriving in this area. The
first wave came during 13 th and 14th centuries, the second wave
during 16th century and the third wave during 18 th century.
This Croatian population spread to many Banat localities during
19th century through secondary migrations.
The single ones who managed to preserve their identity were the
Croatian population from Banat Mountains, who lived like an
enclave and where endogamy marriages were practiced.
However, from one year to another the number of Croatian
population decreased gradually, so that in 1992 they represented
only O, 02% within the Romanian population. In the meantime
they created a small Union of Croatians from Romania and they
even have one representative in the Romanian Parliament.
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CSANĂDALBERTI ELSO SZLOV AK

TELEPESEINEK HĂZASODĂSI ADATAI ES
SZOKĂSAI A REGIONALITĂS TUKREBEN

A helyi evangelikus egyhazkozseg esketesi
anyakonyve alapjan 1850 - 1870
Krupa Andras, Bekescsaba (Hu)
A legut6bbi konferencian reszletesen sz6ltam
Csanadalberti telepiilestorteneterol, most nehany adatot a jobb
megerthetoseg erdekeben bevezeto'kent mintegy megismetlek.
Csanadalberti dohanykertesz kozseget, kerteszseget 1843
- 44-ben alapitotta a kiralyi kamara. A tobb mint 90 helysegbol
erkezett telepes szinte teljes egeszeben evangelikus volt. Legtobbjiik
elso' telepeskent T6tkoml6st61, Pitvarosr61, Nagylakr61 erkezett,
sokan koziiliik azonban mas helysegben sziilettek. A mai
Szlovakiaban 52 ottani helysegben talaljuk sziil6belyiiket. A
letelepedesi folyamatuk konkret adatait ket tanulmanyban kiilon
dolgoztuk fel. 1 Ezekrol most szinten nem sz6ltunk.
A helysegnek az alapitas eveben 578, 1850-ben 773 s
1870-ben 870 lak6ja volt. Az 1OOO lakost a 20. szazad elejen
lepte tul, az 194 7/48. evi magyar-csehszlovak lakossagcsere
idejen 1500 lelket szamlaltak. Az6ta a falu csak tengo'dik,
kevesebb ember el itt, mint az alapitas eveben.
Csanadalberti evangelikusok 1850-ben ertek el
anyaegyhazza val6 kinyilvanitasukat. Az esketeseket az
anyakonyv ettol az evtol kezdve tartalmazza, de a reszletesebb,
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elemezheto adatokat csupân 1855 vegetol adatoljâk. Val6jâban
megbizhat6 vizsgâl6dâst ettol az idotol kezdve vegezhetiink, mert
ekkor mar az eskiido szemelyek nyilvântartâsât pontosan
vezettek. Az 1870. evben fejezodik be az elso anyakonyv, ezert
is vettiik ezt a zâr6 dâtumot. Ugyan ni nes a kezdetektol val6
adatunk, ~y veltiik, hogy az 1855-1870 kozotti mâsfel evtized
alapjân megnyugtat6 kovetkezteteseket vonhatunk le.
A hâzassâgkotes sajâtossâgai szâmos jel reven utalnak a
lassan kiformâl6d6 kozosseg jellegzetessegeire. A betelepiiles
meg ebben az id6ben is folyamatos volt, es vele pârhuzamosan
termeszetesen az elvândorlâs is.
A lakosoknak a fele ezen ellenkezo irânyu telepiilesi
folyamat ellenere tart6san rendezkedett be. Ebbol kovetkezoen
feleletet adhatunk arra, kik es honnan szârmaz6 târsat vâlasztottak,
milyen a kiilonbozo helyekr61 erkezett pârvâlaszt6k integralo hatâsa,
milyen az egymâshoz val6 tarsadalmi-gazdasâgi helyzetiik, ill.
milyen foku peldâul az ozvegyek ujrahâzasodâsa stb.
Az esketesi anyakonyvnek ebbol a târgyalt idoszakb61
szârmaz6 szâmai azonnal kimutatjâk, hogy az alapitâs
idoszakâban Csanâdalbertire jobbâra hâzas emberek koltoztek.
Ugyanis 1870-ig a nagy gyermekâldâs ellenere viszonylag keves
eskiivot tartottak (kiveve a kiugr6 1854., 1856. es az 1861. evet.)
Ebbol azt a kovetkeztetest is levonhatjuk, hogy a gyerek- es
ifjukori elhalâlozâs nagy arânya miatt kevesen erik meg a
hâzassâgra erett kort, tovâbbâ, hogy a tovâbbvândorlâs miatt a
csalâdokkal egyiitt a nosiilo es ferjhez meno fiatalok is eltâvoztak.
1. tâblâzat:
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Az eskiivo'k szama
1850:

7

1857:

6

1864:

7

1851:

10

1858:

4

1865:

11

1852:

5

1859:

11

1866:

6

1853:

4

1860:

1

1867:

15

1854:

28

1861:

30

1868:

12

1855:

15

1862:

6

1869:

6

1856:

18

1863:

11

1870:

7

E szamok alapjan rogzitheto az is, hogy ajarvanyoknak is nagy
hatasa volt az eskiivok mennyisegere, pl. az 1855-os
kolerajarvany miatt, kevesebben hazasodtak 1857-58-ban. 1863ban nagyobb tomegben zajlott le a tovabbvandorlas, s ez az
eskiivok vonatkozasaban nem csupan az 1864. evre, hanem hatott
meg az 1866 - 1869 - 1870-es evekre is.
Elemzesiinkben az 1855- 1870 kozotti idoszakb61165
eskiivo adatat vettiik szamba. (Csak Csanadalbertin kotott
hazassagokat vetettiik ossze.) Mindenekelott azt kivantuk
vizsgalni, hogy a kozseg megalapitasa utani evtizedekben a
nehezsegek ellenere (amelyeket a szigoru szerzodes valtott ki),
hogyan forrhatott ossze a valtoz6 falukozosseg, s mikent mar
emlitettiik, a kiilonbozo helyekrol jott fiatalok parvalasztasat
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mindezek a tenyek hogyan befolyasoltak, hogyan ertekelhetok
azok a faktorok, hogy a hazastarsak nagy resze egeszen eltero
szarmazasi helyrol va16k, s mindehhez hogyan tarsultak azok a
viszonyok, amelyek az alacsonyabb rendii, iii. magasabb szintii
tarsadalmi es gazdasagi elhelyezkedesi.iket meghataroztak.
Vegyi.ik oket sorba.
A legszembetiin6bb s egyuttal termeszetes jelenseg, hogy
ebben az idoszakban a legnagyobb szamu csoportot alkot6 ferjek
jobbara sajat helysegbeli, ill. az innen erkezett egykori sajat
telepi.ilesbeli feleseget kerestek. Az osszes betelepi.ilo aranyahoz
viszonyitva e ferjek szamaranya lenyegeben megfelel, s ez
mondhat6 az asszonyok szamaranyar61 is. Persze, ez csak a
legnagyobb bevandorl6 csoport vonatkozasaban allapithat6 meg.
Konkretan: a t6tkom16si szi.iletesii 64 ferj kozi.il 30 t6tkom16si
szi.iletesii hazastarsat valasztott. A tobbi t6tkoml6si szi.iletesii ferj
nagyobb aranyban hazasodott pitvarosi szi.iletesii Ianny al ( 1O
hazassag). Ez szinten ertheto, hiszen a pitvarosiak egy resze
rokoni kapcsolatban allt a t6tkoml6siakkal. Zomi.ik ugyan
Nagylakr6ljott, de a nagylakiak reszint ugyancsak T6tkoml6sr61
telepi.iltek. igy ertelmezhetji.ik a 3 nagylaki szi.iletesii
menyasszonyt is, aki t6tkoml6si bevandor16 felesege lett. A
t6tkoml6si eredetii ferjek tobb mint egyharmada viszont masmas helysegben szi.iletett lanyt vett el, espedig: 1 szarvasit, 1
szentesit, 1 ratk6it, 1 decseit (Dieci), 1 pamicait, 2 zsask6it es 1
konecsnit. 13 feleseg mar ugyan Csanadalbertin szi.iletett, de
kozi.ili.ik tobbnek szi.ilei eredetileg t6tkoml6siak voltak.
Kisse m6dosult aranyt figyelheti.ink meg mas
helysegekben szi.iletett ferjek hazastars-valasztaskor: A pitvarosi
szi.iletesii ferjek viszonylag nagy aranyban kerestek pitvarosi
szi.iletesii menyasszonyt, oket azonban szamban megeloztek a
t6tkoml6si szi.iletesii lanyok: a 32 pitvarosi szi.iletesii ferj 1O
t6tkom16si, iii. 8 pitvarosi menyasszonyt vett el. A pitvarosi ferjek
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mas helyen sziiletett felesegei szăma csekelyebb, ugyanugy,
mikent tapasztalhattuk a t6tkoml6siak eseteben: nagylaki 2, red6i:
1, sebesi (Se bis): 2, hrab6czi: 1. Het menyasszony szinten
,
'
Csanădalbertin sziiletett, es koztiik is van pitvarosi kotodesu is.
A Nagy lakon (N adlac) sziiletett 15 ferj viszont nem vett
el sziilohelyerol val6 es Csanădalbertin lak6 not, hanem 3
pitvarosi, 1 apateleki (Mocrea), 1 zsask6i, 1 h6dmezovăsărhelyi,
1 holt-lehotai es 6 alberti sziiletesu feleseget keresett magănak,
Koztiik tobben ozvegyek voltak.
A tovăbbi helysegekben sziiletett ferjek, illetoleg
felesegek szăma sziil6bely szerint az alăbbiak szerint alakult.
A kimutatăs a volegenyek sziil6belye alapjăn erzekelteti
az onnan szărmaz6 ferjek szămăt:
Ocsova: 7 ferj: 1 t6tkoml6si, 1 szirki, 1 pitvarosi, I nagylaki, 2
zsask6i, I jakubjani szărmazăsu feleseg.
Irsa: 5 ferj: 3 t6tkoml6si, l lubeniki, I alberti sziiletesii feleseg.
Zsask6: 5 ferj: 2 volt falujabeli, I pitvarosi, I apateleki, I
t6tkoml6si sziiletesu feleseg.
Bekescsaba (Ambr6zfalvăra telepiilt) 4 ferj: I t6tkoml6si, I
zsask6i, 2 alberti sziiletesu feleseg.
Filler: 3 ferj: I t6tkoml6si, I bisztrai, I pitvarosi sziiletesu feleseg.
Holt-Lehota (Urnrlalehota): 2 ferj: 1 pitvarosi, I alberti sziiletesii
feleseg.
Siivete: 2 ferj: I decsei, I t6tkoml6si sziiletesu feleseg.
Apatelek (Mocrea): I ferj: I t6tkoml6si feleseg.
Szebenik: I ferj: 1 t6tkoml6si sziiletesu feleseg
Lubina: 2 ferj: I măgocspusztai, I t6tkoml6si sziiletesu feleseg.
Lucsatyin: 2 ferj: I szarvasi, I szentesi sziiletesii feleseg.
Mezobereny: 1 ferj: I pitvarosi sziiletesu feleseg.
Mikolcsany: ferj: I pitvarosi sziiletesu feleseg.
Maka: I ferj: I t6tkoml6si sziiletesu feleseg.
Vamosfalva (Mitna): I ferj: I kryvai sziiletesu feleseg.
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Kalnicz (?): 1 ferj: 1 alberti sziiletesii feleseg.
(A helysegek nevet a korabeli anyakonyv nevhaszmilata szerint
idezzilk.)
Ezen adatok alapjăn megitelheto, hogy minel kisebb
csoportot kepeznek az idekoltozo csalădok, a volegenyeknek
annăl kevesbe van lehetosegilk feleseget szerezni a sajăt eredeti
telepillesilkrol. A fent idezett ferjek kozott olyanokat is talălunk,
akik egyenileg jottek a faluba. Az o esetilkben ertheto, hogy
vălasztăsuk elsosorban mas helysegbol szărmaz6 menyasszonyra
esik. De ekkor is dominăl a nagyobb erkezo csoportb61 val6
feleseg (T6tkoml6s, Pitvaros), hiszen az eredetileg ide tartoz6
csalădokban szelesebb korii az elad6lănyok ajănlata, killonosen,
ha azt is figyelembe vesszilk, hogy ez id6ben sok gyerek is volt,
tehăt a telepillesekrol tobb ferjhez menendo lăny is lehetett.
A Csanădalbertin szilletett ferjek szăma kicsi, osszesen
5-en voltak: 3 feleseg t6tkoml6si, 2 pedig szinten alberti szilletesii.
A csanădalberti szilletesii ferjek ily csekely szăma azt az
elfogadott szokăst is mutathatja, hogy az ideval6si ferfiak korban
kesobb nosilltek, mert a szămuk a tărgyalt idoszak utăn
jelentosebben emelkedik. A lănyok, az ozvegyasszonyok fiatalabb
eveikben mentek ferjhez (a ferfiakhoz kepest), ezert is magasabb
a szămuk azoknak, akik itt szillettek.
A ferjek osszesen 21 helysegben, a n6'k valamivel tobb telepillesen
(25) sziiletettek. A felesegek sziilohelyiik szerint:
T6tkoml6s: 57
Csanădalberti: 33
Pitvaros: 24
Zsask6: 9
Nagylak: 8
Szarvas, Szentes, Apatelek, Decse: 2-2
Bisztra, Lubenik, Măgocspuszta, H6dmezovăsărhely, HoltLehota, Szirk, Jakubjan, Galicia (hely nelkill), Red6, Sebes,
Hrab6cz, Perlăsz, Ratk6, Pămica, Kryva, Koniecsna: 1-1.
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A hazasparok koziil csupan 9-en szarmaznak azonos
helysegbol. A fenti adatok egyertelmiien igazoljak azt a
feltevesiinket, hogy 1870-ig ugyan teljesen felold6dott az
idegenkedes a mas-mas helysegbol szarmaz6k irant, ennek
ellenere az az uzus megmaradt, hogy lehetoleg sajat helysegbol
val6 ferj es feleseg legyen. Vagy pedig ha egyikiik mas
helysegben sziiletett is, valamilyen rokoni szal fiizze ossze oket,
esetleg az elodok ugyanazon telepiilesrol szarmazzanak. A ferjek
szivesen vettek el mas telepiilesen sziiletett hazastarsat is, de
inkabb a sziilohelyiikon tul fekvo kozeli vagy egykor a
telepiilesiik altal is benepesitett helysegekbol szarmaz6 nokkel
hazasodtak. Tovabba az osszeforr6d6 falukozosseg hatasara az
eredeti sziilohelytol fiiggetleniil is valasztottak parjukat, nem
torodve azzal, honnan erkezett. Ez akar szerelmi dontes is lehetett.
Hiszen ezen az uj telepiilesen sokkal kisebb mertekii lehetett mar
a sziiloi szigor is, s a parvalasztas szabadabba valhatott. A nok
viszont inkabb a volt sziilohelyiikrol szarmaz6 ferjekkel
hazasodtak. A szamok azonban azt is erzekeltetik, hogy nem
mindegyik lany, ozvegyasszony szamara jelentett ez a szandek
valamifele predesztinaci6t.
A parvalasztast nyilvan az is befolyasolta, hogy az azonos
helysegbol betelepiilo csoport nagyobb szamu fiatallal
rendelkezett, tehat konnyebb volt koziiliik a kivalasztăs lehetosege
is. Mindezen merlegeles nyoman rogzithetjiik, hogy
osszessegeben a kiilonbozo helysegekben sziiletett fiatalok nem
mindig vagy nemigen tettek kiilonbseget hitvesiik sziilohelyet
illetoen. Az is ezt bizonyitja, hogy a legszegenyebb lanyok, akik
az akkori Eszakkelet-Magyarorszagr61 vandoroltak ide, s akik a
helyi tarsadalom legals6 fokan alltak, szinten keresettek voltak.
Ha a ferjek lak6helyet vizsgaljuk, meglepo adatokat
kapunk. Tobben nem csanădalberti lakosok, viszont itt kerestek
part maguknak. Anagylaki sziiletesii ferjek koziil tizen nagylaki
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lakosok is. Koziili.ik hărman ozvegyek, akik szinten alberti
ozvegyasszonyt vettek el.
A 32 pitvarosi ferj koziil a hăzassăgkotes idejen 14 fo
Pitvaroson lakott, ok is Albetirol nosiiltek. A felesegek koziil
răadăsul 4 T6tkoml6son, 1 Red6n, 1 Sebesen, 1 Hrab6czon, 5
Albertin sziiletett, es mindossze 2 Pitvaroson. Ez ut6bbiak
termeszetesen csanădalberti lakosok voltak, Az itt emlitett
pitvarosi ferjek koziil hărom szinten ozvegy volt, s ok is
ozvegyasszonyt vettek el.
Az idosodo notlen ferfiak is ăltalăban ozvegyet vettek
el. Peldakent emlitji.ik: Gyurik Andrăs t6tkoml6si szi.iletesu
Pitvaroson elo sziics, a 45. gyalogezred egykori katonăja a szinten
t6tkoml6si sziiletesu csanădalbertin elo Tuska Erzsebettel, Petro
Mătyăs ozvegyevel hăzasodott ossze.
A 64 t6tkoml6si sziiletesu ferjbol 18 ferfi ott is lakott, de
Csanădalbertin szerzett feleseget. Ok ugyan nagyobb arănyban
vălasztottak maguknak eredetileg t6tkoml6si sziiletesu asszonyt
(6), de 3 feleseg Pitvaroson, 2 Nagylakon, 1 Szarvason, 1
Pămicăn es 3 pedig Csanădalbertin sziiletett. E t6tkoml6si ferjek
koziil 9-en voltak ozvegyek, s kivetel nelki.il csanădalberti
ozvegyasszonyt vettek el. Csupăn az egyikiik hazasodott ossze
egy zsellerlănnyal.
A hăzassăgkotesek azt bizonyitjăk, hogy a tărgyalt
idoszakban val6ban komolyan ebren tartottăk meg a regi rokoni
es lak6helyi kapcsolatokat. Mint lăttuk, a ferfiak kisebb resze a
toli.ik az uj telepi.ilesre văndoroltak koziil vălasztott hitvestărsat.
A nepi norma es etikett, valamint a szokăsjog alapjăn az esetek
vonatkozăsăban szepen ervenyesi.ilt. Ezek a tenyek tobbek kozott
segitenek megerteni a lakossăg jelentos mozgăsănak,
migrăci6jănak az egyik okăt is: az ujabb rokoni vagy regebbi
kotelekek megkonnyitettek a tovăbbmenetelt, akăr a
visszakoltozest a faluba.
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Jogosan vetodik fel a kerdes, vajon a kozsegben elfoglalt
tarsadalmi helyzetiik, rangjuk alapjan a hazasod6k mikent is
valasztottak maguknak part. Ad adott idoszakb61 az
anyakonyvben hozzâferheto adatok segitsegevel felmerhettiik,
hogy a kicsi, viszonylag meg kevesbe tagolt falusi kozossegben
hogyan befolyasoltak ezt a fontos megnyilvanulast.
A Csanad varmegyei osszeirasok nem tesznek
'ki.ilonbseget a lakossag târsadalmi es vagyoni tagol6dasa kozott,
valamennyit berlonek tekintve egy kateg6riaba soroltak, s az erre
szolgal6 rovatuk is egyiltt veszi oket szamba. Az egyhazi
anyakonyvben viszont killon jegyzik a fold-berletes es hazas
lak6kat, akiket kezdetben foldmiveloknek neveznek, s kes6bb
kerteszeknek. 1870-ben pedig mar haszonberloknek.
Megki.ilonboztetik a zsellereket, a hâzaszsellereket, a bereseket,
a szolgal6lanyokat sa killonfele mesterembereket. Lenyegeben
ezeket kellett figyelembe vennilnk a hazasod6 emberekrol
keszitett kimutatasunkban:
-kertesz (gazdafi, foldmivelo) kerteszlanyt, kertesznot
vesz el: 42 eskilvo
(a tovabbiakban: esk.)
-kertesz (gazdafi, foldmivel61 kerteszlânyt vesz el: 20 esk.
-zseller, hazaszseller (+ 1 katona) kerteszlanyt. -not vesz
el: 19 esk.
-beres kerteszlannyal, -novei hazasodik: 14 esk.
-bizonytalan a menyasszony târsadalmi hovatartozasa, a
ferj: zseller: 3 eskilvo, beres: 2 eskilvo, kertesz: 5 esk.
-zseller, hazaszseller, zsellerlannyal, - novei kot
hazassagot: 23 esk.
-beres szolgal6lanyt vesz el: 3 esk.
Mestersegek szerint:
-sziics zsellerlannyal, sziics kerteszlannyal eskilszik: 2 esk.
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-Acs kertesznovel, csizmadia szolgal6lannyal, kovacs
sziicslannyal, kerekgyart6 kerteszlannyal hazasodik: 1 1 esk.
Molitorisz Pal lelkesz lanya uradalmi tiszthez megy
felesegiil: 1 esk.
A legtobb hazassag azonos tarsadalmi - gazdasagi
retegekhez tartoz6k kozott kottetett (kertesz - kerteszlany, -no;
zseller- zsellerlany, -no, stb. ). A falubeli kezmiives szarmazasu
fiatalok kisebb aranyban vesznek el mesterlanyt. Inkabb arra
torekszenek, hogy m6dosabb kerteszlany, -no legyen a felesegiik.
Îgy a mestersegiik gyakorlasaval es a gazdagabb hitvestarssal
egyiitt javithattak eletminosegiiket.
Talan megleponek tiinik, hogy kertesz fiatalok (gazdafi,
kerteszlany, -no) milyen jelentos szamban valasztottak maguknak
alacsonyabb rangu hazastarsat. Az o zsellerrel, zsellerlannyal,
beressel, szolgal6lannyal kotott hazassaguk szama (54) j6val
meghaladja a kerteszgazda, gazdafi - kerteszlany, kerteszno păros
aranyat (42 esk.).
Ez a jelenseg azt tanusitja, hogy a kerteszeket sanyargat6
szerzodesek teljesitese miatt a szegenyek, a szolgal6k es a
kerteszgazdak kozott nem volt meg meg szemleletbeli kiilonbseg,
mert a kerteszek eppen ugy nyomoroghattak, mint az
alacsonyabb sorsuak. Emellett magas aranyt alkot a szegeny
fiataloknak egymassal val6 hazassagkotese (26 esk.). Ez viszont
erzekelteti, hogy a guba gubahoz, suba subahoz nepi norma es
elv is ervenyesiilt.
.
A hazasod6k koranak megallapitasa ugyancsak igen
fontos, egyreszt azt mutatja, hogy a helyi tarsadalom milyen kort6l
tartja mar erettnek erre a fiatalokat, masreszt azt igazolja, hogy a
csaladalapitas, a păros elet kivanalma vegigkiserte ezeket az
embereket is az eletiik soran. A kimutatasunk szerint a ferfiak 17
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- 25 eves kor kozott nosiiltek (zomiik 21-22-23-24 evesen), a
lănyok l 6-t61 20 eves korig, fokent 18-19-20 evesen mentek
ferjhez, de viszonylagjelentos a 21-25 ev kozottiek hăzasodăsa
is. Az ozveggye vălt nok măr 21- 24 evesen (1 - 1 esk.) es 25
evesen (5 eskiivo) mentek ujra ferjhez. Az elso ferfi ozvegy 26
eves korban (1 esk.) jelenik meg.
E kort61 felfele szinte kizăr6lagosan csak ozvegyek
kotnek hăzassăgot.
A n61<: koziil csak azok maradnak meg ,,hajadonnak", akik
„vadhăzassăgban" eltek addig (egy-egy 25, 26, 27 es 30 eves). A
ferfiak koziil notleniil agglegenykedett, majd hăzasodott egy-egy
30, 41 es 55 eves korăban. Ha.rom 30 es ket 31 eves ferfi elt
,,vadhăzassăgban". Egy 48 eves pedig 45 eves „hajadonnal"
eskiidott meg, miutăn 23 evig eltek szinten „vadhăzassăgban".
Talălunk 1-2 evig vadhăzassăgban, elettărsi kapcsolatban levo
fiatalokat is: ket 25 eves ferfi elt igy egy 17 es egy 19 eves lănnyal.
Az elettărsi viszonyban lev61<: szăma ugyan meglehetosen csekely,
megis meglepo, hogy hosszabb ideig tolerălta viszonyukat az
egyhăz. A lakossăg mobil voltănak kovetkezmenyenek is
ertekelhetnenk ezt a viszonylagos tiirelmet, ha nem tudnănk, hogy
koziiliik nehănyan sok even ăt voltak ilyen kapcsolatban a
kozsegben. A hăzassăgon kiviili (,,nem egy ăgyb61 va16")
torvenytelen gyerekekj6 resze eppen az ut6bbiakt61 val6.
2. ta.blazat:
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A hazasodok kora (1855 - 1870)
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A hazassagkătesek legerdekesebb sajatossaganak
tekinthetjilk azt, hogy az exogam hazasodas lenyegeben egy
helyben tărtent. A felesegek egyătăde ugyan csanadalberti
sziiletesu, de a tăbbieknel a hâzasfelek mindket oldalr6l masutt
sziilettek. Viszont ha szigoruan fogjuk fel az exogâmiat, nem
tekinthetjilk annak, ugyanis a ferjek es a felesegek j6 resze
val6ban nem ide val6, de az e faluba kibocsat6 kărnyekbeli
helysegekbol (T6tkoml6s, Pitvaros, Nagylak) erkezett, s a ferjek
egy hanyada râadasul ezekben a helysegek levo lak6helyiikre
vittek Csanadalbertirol a felesegilket. Ezert ezt a szituaci6t
voltakeppen endogam hazastarsi kapcsolatkentjellemezhetjilk.
Ezek kăziil sokan persze mas helysegekben, nem T 6tkoml6son,
Pitvarosan vagy N agylakon sziilettek, ahonnan ezekre az emlitett
telepillesekre oseik, iii. kicsi kărilkben ok regebben vagy
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nemregen koltozhettek, s mar ezekbol telepilltek at
Csanadalbertire. Vagyis ez esetekben val6ban bestelhetilnk
exogam hazassagkotesekrol. Osszesegeben: az eskilvok egy
reszeben az exogamnak latsz6k voltakeppen endogam
gyokeriiek, mig masik reszeben val6di exogam kapcsolatr61 van
sz6. A vizsgalt idoszakban val6di endogam hazassagkotesek
szama pedig meg csekely (vagyis akik mar mindket oldalr61
Csanadalberti szillettek). Csupan egy-ket esetben fordult elo, hogy
a ferj nem e helysegekben lakik (Nagymajlat, Nagybanhegyes).
Szinten kisebb reszt kepeztek a Felvidekrol kozvetlenill jovo
szlovakok es a betelepillt magyarok hazassagot koto egyedei.
Mivel a lakosok donto tobbsege evangelikus volt, az a nehany
mas vallasu no vagy ferfi szinte kivetel nelkill evangelikus
hazastarssal eskildott meg, es eppen a csanadalberti evangelikus
templomban.
Az eskilvoknek az even belilli szakaszossagat is
vizsgaltuk. Ezen a videken a 20. szazadban mar kevesse lehetett
erzekelni a lakodalmak csucsidoit. A 19. szazad kozepen adataink szerint - Csanadalbertin meg kovettek a kornyekbeli
szlovakok szokasrendjet: fo'kent az oszi betakaritas utan rendeztek
a lakodalmakat. Kisebb aranyban farsangkor, valamint pilnkosd
elott zajlottak le (mikent Bekescsaban, T6tkoml6son, Nagylakon
- a nagyobb evangelikus helysegekben).
Mivel 1850-tol van adatunk az eskilvok idopontjar61, az
1870-ig regisztralt 203 eskilvot figyelembe veve, hasonl6 kep
alakul ki itt is (azonban 1855-tol tudtuk a megelozo
elemzesilnkhoz szilkseges adatokat az anyakonyvbol
kibanyaszni, ezert az eltero szam): november h6napban 85,
okt6berben 20, decemberben 16 esketes volt. Ezek szerint az
eskilvok kozel kethannada az ev utols6 negyedeben zajlott le.
Farsangkor is szep szamu eskilvot tartottak Uanuarban 25,
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februârban 24), a tobbi lenyegeben husvet es piinkosd kozott
bonyol6dott le (âprilisban 11, mâjusban 1O). A nyâri h6napokban
elenyeszo a szâmuk (junius: 3,julius: 2, augusztus: 2, szeptember:
4). Jellemzo, hogy a nagybojt miatt mârciusban egyetlen eskiivot
sem tartottak meg. Czinkotszky Mârton szerint is az esketeseket
a nagybojti es adventi idoszakon kiviil bonyolitottâk le. 2
3. tâblâzat:

Az eskiivlik havi bontasban (1850 - 1870)
Janu{tr:

25 eski.ivo

Fehruar:

24

Mârcius:

-

Aprilis:

li

Mâjus:

10

fonius:

....
.)

Julil1s:

3

Augusztus

_)

Szcptcmbcr

4

.,

Okt6ber

20

Novcmbcr

85

December

16

A 19. szâzadban Bekescsabân, mikent T6tkoml6son is a
lakodalmak napja hagyomânyosan kedd es csiitortok volt. A 20.
szâzadeleji-kozepi adatok szerint Csanâdalbertin is fo'kent e ket
nap volt szokâsban, de elofordult vasârnap is, s e szâzad mâsodik
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feleben âltalânosabban szombaton zajlottak le. 3 Ez nem jelent
ujdonsâgot, mert a 19. szâzadban is majdnem rendszeresen ezt a
ket ut6bbi napot is vâlasztottâk a faluban.
Kivâlasztva nehâny naptâri evet azt lehetett megâllapitani,
hogy ugyan kedden es csiitortokon volt nagyobb szâmban
eskiivo, de ezeken kiviil a het bârmelyik napjân is megtartottâk.
A kornyekbeli nepi szabâly a faluban nem ervenyesiilt
kizar6lagosan.
Az elso szâmbavett evben, 1850-ben a 7 eskiiv6bol melyet okt6berben es novemberben tartottak meg - ket-ket
eskiivo keddre es csiitortokre esett, egy-egy viszont szerdâra,
pentekre es szombatra. Az 1855. ev utols6 negyedeben,
novemberben tartott hâzassâgkotesek koziil egy vasâmapon
(ozvegyparos eskiivoje) es egy hetfon lett lebonyolitva, kedden
es csiitortokon egyszerre 3-3 eskiivot tartottak. Ugyanezen ev
december 1-en, szombaton viszont egyszerre hetet rendeztek,
mivel az elso adventi vasâmap december 2-ân volt. Akarâcsony
utâni csiitortokon es penteken (december 27-28.) pedig egy-egy
eskiivo volt.
1856-ban mar januâr 2-ân, szerdân tartottak egy eskiivot,
mig a farsangi idoszakban ketto eskiivot szombaton es egyet
szerdai napon (januâr 26, 30., februar 5.). Utânuk ebben az evben
mar csak novemberben kovetkeztek eskiivok, megpedig egymâs
utâni napokon: vasârnap, hetfon, kedden, csiitortokon (november
2 - 6). November 13-ân es 27-en csiitortokon volt 3-3 eskiivo,
mig november 17-en hetfon egy, november 22-en szombaton
pedig 2 eskiivo volt. Lâtszik az igyekezet, ugyanis advent elso
vasârnapja ebben az evben mar november 30-ra esett. Az 1856.
ev utols6 esketeset karâcsony mâsodik napjân, penteken
(december 26.) tartottâk.
Az 1857. ev elso negyedeben mindossze ket par eskiidott,
megpedig keddi napon (januâr 27., februâr 10.)
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Megfigyelheto, hogy âltalâban kedveltek a karâcsony es
az ujev kozti idoszakot. 1850-70 kozott december 27 - 28 - 29
- 30-ân osszesen 9 eskiivo volt. De ketszer elofordult
vizkeresztkor ( 1851., 1859. januâr 6.) es egy alkalommal ujev
napjân (1861.januâr 1.) is.
Az eskiivok napjânak szeles skâlâja nemcsak arra mutat,
hogy a kiilonbozo regi6kb61 idetelepiilok nem csupân igyekeztek
sajât szokâsrendszeriiket megorizni, hanem arra is, hogy a
viszonylag uj helysegben meg nem âlland6sult olyan kozossegi
rend, uzus, amely hegem6nnâ vâlhatott volna. Inkâbb uralkodott
az egyeni akarat. Ez egyebkent ertheto is, mert az itteni lakosok
âlland6 harcot vivtak a felsobbseggel, kivâlt az uradalom
tisztsegviseloivel a kirâlyi kamarâval kotott kedvezotlen szerzodes
miatt. S volt konfliktusuk a helyi pappal is.
Megjegyzendo, hogy noha a penteket tradicionâlisan
szerencsetlenseget hoz6 kezdonapnak hittek, az adatok tanusâga
szerint tobbszor szerepel eskiivo napjakent.
Az ozvegyek hâzassâgkotese volt a legszabadabb: szinte
mindegyik h6napban talâlkozunk eskiivojiikkel, noha nâluk
dominânsabb helyett kapott a farsang. A korban kozelâll6
testverek (lâny vagy fiver) eskiivoit rendszerint egy napon
bonyolitottâk le. A kettos, hârmas esketes a hagyomânyos
idoszakban majdnem mindegyik evben âltalânos jellegu.
A faluban az elso aranylakodalmat 1870. november 17en iiltek meg. A hâzaspâr, Hudâk Mârton es Mlinârik Anna meg
sziilohelyiikon, T6tkoml6son 1820-ban eskiidott.
A kovetkezo aranylakodalmat csak negyedszâzaddal kes6bb,
1896-ban tartottâk meg, ekkor Gombos Janos es Sziman
Zsuzsanna iinnepelte hâzassâgânak 50. evfordul6jât.
Ezek a ritkân rendezett iinnepsegek tiikrozik azt a
szomoru val6sâgot, hogy nagyon keves hâzaspâr erhette meg
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ezt a jubileumot, mert mikent a fentebb mar bemutatott szamok
mutatjăk, viszonylag koran ozvegyiiltek meg az emberek.
Sajnos nem allt m6dunkban, hogy az eskiiv61c adatait a
telepiiles alapităsa evetol elemezziik. 1843/44-tol 1850-ig nem
volt anyakonyv, s 1855-ig is csak az eskiivok tenyet jegyeztek
le. Nemely adat ket evtizedre vonatkozik, masok viszont csupan
masfel evtizedre. Emiatt elernzesiink nem egyenletes, hiszen
hianyoztak a sziikseges adatok. Mindennek ellenere ugy veljiik,
megfeleloen mutattuk be a fobb eskiivoi szokasokat ebben a meg
meg nem ăllapodott telepiilesen, melyben a lakosok nagy
fluktuaci6ja mellett megnyilvanultak eletiik nehezsegei, kivalt
jelzik ezeket a fiatalok rendkiviil rovid elettartama, illetoleg a
hazastarsak megdobbentoen gyakori elhalalozasa. Vilagosan
lehetett erzekeltetni, hogy milyen korban hăzasodtak (pl. a lănyok
j6val fiatalabb korban mentek ferjhez, es nagyon hamar
ozvegyiiltek meg), s hogy milyen tarsadalmi es gazdasagi
feltetelekkel hazasodhattak.
Azok a tenyek pedig, hogy nem volt jelentos
megkiilonboztetes a partner kivalasztasaban, arra is utalnak, hogy
a formal6d6, alakul6 falusi tarsadalomban feltetelezhetoen
szabadabb, ,,demokratikusabb" allapotban elhettek a fiatalok. Erre
a szabadabb nepi szokasrendre. ugyszinten utal az is, hogy az
eskiivok napja nyilvanval6an nem volt szigoruan betartva.
A lakosok mobilitasa az 1870-es evek utan lenyegileg
lecsokkent, a nepesseg ălland6săga a magyar-csehszlovak
attelepitesig ( 1946 - 4 7) megmaradt. Ez az utols6 viharos
migraci6 viszont teljesen uj helyzetet teremtett a kozseg
eleteben.
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2005. 219 - 233.
bi A măsik talumăny cime azonos a fentivel, szelesebb spektrumu
tartalommal es reszletesebb dokumentăci6val. Kezirat. 2005. 64 oldal
3

a/ Krupa

Andrăs:

Csanădalberti

DATE DESPRE CĂSĂTORTIE SI OBICEIURI
'
MATRIMONIALE LA PRIMII COLONIST!
SLOVACI DIN
,
'
CSANADALBERTI
Rezumat
Comuna Csanădalberti a fost fondată de camera regală în
perioada 1843-1844, pentru a se cultiva aici tutun.Coloniştii au sosit
din peste 90 de comune,însă aproape în întregime au fost
evanghelici.Majoritatea au venit din T6tkoml6s, Pitvaros, Nădlac
dar si din Slovacia actuală.
' Comunitatea din Csanădalberti a devenit independentă de
biserica mamă în 1850 însă matricolele de cununii datează doar din
1855 iar prima perioadă se încheie în 1870, încât am considerat că
din cercetarea acestui interval putem trage anwnite concluzii.
Conform matricolei, i mediat după întemeierea localitătii
'
aici s-au mutat oameni însurati. Desi numărul nasterilor a fost mare,
'
'
'
Putini din cei născuti au ajuns la maturitate iar multi tineri nu s-au
'
'
'
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mai căsătorit în comună, pentru că au plecat la lucru în altă parte.De
asemenea numărul căsătoriilor a fost influentat si de diverse epidemii.
' ' privea alegerile
Un prim aspect pe care l-am urmărit
făcute de soti.Am constatat că în general sotii s-au străduit să-si
'
'
,
ia sotii
' din acelasi
, loc de unde erau si
, ei.De exemplu din 64 de
soti originari din T6tkoml6s, 30 si-au ales sotii din acestă
'
,
'
localitate.Totusi
, au fost si
, cazuri, precum cele din Nădlac, în care
sotii si-au căutat neveste în alte comune.
' ,
Matricolele dovedesc prin urmare că în această perioadă la
seama de locul de origm·e si
încheierea căsătoriei s-a tinea
,
, de înrudire.
Următorul aspect analizat a fost cel legat de situaţia
materială a perechii care se căsătorea.
De obicei cel care se ocupa de grădinărit îsi lua sotie
,
'
dintr-o familie de grădinari, meseriaşii din localitate se însurau
cu fete de meseriasi,
, fiica pastorului evanghelic s-a măritat cu un
administrator de mosie.
,
Am înregistrat însă şi excepţii precum cele în care unii
grădinari, din cauza sărăciei se căsătoreau cu slujnice, la fel de
sărace.

Un alt aspect care ne-a interesat este cel al vârstei la care
se încheiau căsătoriile în Csanădalberti.Potrivit matricolei,
bărbatii
, se căsătoreau între vârsta de 17-25 de ani, fetele între
16-20.
Cât priveste
, femeile văduve, aceasta apar căsătorinde-se
a doua oară între 21-24-25 ani iar primul bărbat văduv din
Csanădalberti la vârsta de 26 de ani.
De altfel de la aceste vârste începând în sat se căsătoresc
doar văduvii si văduvele.Pe lângă acestea mai existau si
concubinajele, ~ăsătoriile „sălbatice",tolerate de biserica locală.
În ceea ce pri veste perioada nunti lor, majoritatea lor erau
,
'
tinute iama, după recoltă, mai putine în perioada carnavalului
sau înainte de Rusalii.In schimb vara erau foarte puţine.De
asemenea, cu toate că erau evanghelici, slovacii din Csanădalberti
'

A

'
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n-au tinut nunti în Postul Crăciunului sau în Postul Mare.
' Ziua aleasă pentru nuntă a fost de obicei martea sau joia,
mai rar duminica.Albia de la începutul secolului XX nuntile au
'
fost mutate sâmbăta sau chiar în alte zile.
Dacă în familie erau frati, surori de vârstă apropiată,
nuntile lor au fost tinute împreună.
' Rar s-au sărbătorit nunti de aur, adică 50 de ani de
căsătorie, doar una în 1870 si una'în 1896, si asta pentru că putini
ajungeau la această vârstă.bio cauza conditiilor grele de vi'ată
slovacii din Csanâdalberti mureau repede, încât fetele căsătorite
devreme rămâneau văduve devreme.
Faptul că în încheierea căsătoriilor s-a tinut mai putin
seama de situatia socială a sotului/sotiei demonstrează că, pentru
acestă comunitate rurală în formare, alcătuită în cea mai mare
parte din oameni săraci, originea comună, cu posibilităti de
dezvoltare a unor retele de într-ajutorare a fost mai importantă
decât starea materială.
NOTES ABOUT TRADITIONAL WEDDING
CEREMONY FOR SLOVAK COLONISTS 1N
CSAN ADALBERTI
Summary
The Slovak population who set up the locality Csanadalberti in
1843 came from surroundings and from nowadays Slovakia.
The research mentioned that in order to get married, the couples
were supposed to have their origin in the locality. And this fact
was considered more important than the dowry.
Another interesting practice for this community was to join in
marriage couples who had the same jobs. In conclusion the
research show that the death rate was high for men because of
the poverty and the women became widows at a very early age.
But the Church was very indulgent with the concubines due to
this high death rate.
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DUPĂ SAIZECI DE ANI...

'

Pavel Rozkos, Bratislava(SK)

Tendinţele de globalizare şi problema existenţei,
supravietuirii etniilor, reprezintă două fenomene care se contrazic
între ele 'atât pe plan formal, cât si în esenta lor.
In acest context general, ne propunem să aruncăm o
privire mai largă asupra etniei slovace din România. Deşi, în
planul general, minoritatea etnică slovacă din România constituie
un subiect oarecum periferic, totuşi, de-a lungul anilor, i s-a
acordat o atenţie destul de mare, mai cu seamă din partea câtorva
intelectuali, care au provenit din sânul acestei etnii. 1
Pentru specialişti (etnografi, dialectologi, sociologi ş. a.)
este îndeobşte cunoscut că slovacii din România se împart în cel
puţin două grupări distincte. Un prim grup este reprezentat de
asa-numitii slovacii bihoreni (localitătile Budoi, Sinteu - din
,
'
'
,
judeţul Bihor, Făget, - din judeţul Sălaj, ş. a.), care sunt numeric
mai multi, sunt de confesiune romano-catolică si sunt vorbitori
'
'
ai unor graiuri
slovace mixte, în care predomină
elementele
fonetice, morfologice si lexicale specifice graiurilor slovace
'
răsăritene si în mai mică măsură elementele fonetice, morfologice
'
şi lexicale, specifice graiurilor slovace de tip central2 .
Al doilea grup este alcătuit din slovacii din zona Aradului
si din Banatul Românesc (Nădlac, Mocrea, Tipar - din J. udetul
'
' Timis s. a. ),care
'
Arad,
Butin, Vucova, Brestovăt, Tes -din judetul
,
'
'
',
sunt numeric mai puţini, sunt de confesiune evanghelică
Lutherană3 şi sunt vorbitori ai unor graiuri slovace de tip central4 ,
489
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ce constituie - de fapt- baza de codificare a limbi slovace literare
contemporane 5· În plus din punct de vedere economic, cultural,
intelectual, acesti
, slovaci sunt mult superiori celor din Bihor6.
Odinioară au existat în România si alte grupuri: slovacii
'
din Maramures, (Huta Certeza s., a. )7, din Bucovina
de sud (Poiana
Micului)8 si din Scăius (iudetul Caras-Severin), însă, în timp, au
'
,
'
'
fost asimilaţi de populaţia majoritară dinjur. 9
Asa
după cum a mai fost arătat si cu alte ocazii 10 , ca
'
,
etnie, slovacii din România, trebuie abordati într-un context
central-european mai larg, deoarece, până în anii' 1918-1920, până
la destrămarea Imperiului Austro-Ungar şi la semnarea tratatului
de la Trianon, ei au apartinut unuia si aceluiasi stat, ca si Slovacii
'
'
din Voivodina de azi sau' ca si Slovacii
din Ungaria
de' azi 11 •
Începând cu finele s~colul al XVII-iea şi mai departe în
cursul secolelor al XVIII-lea si al XIX-lea, acesti slovaci au
'
început să plece din Ţinuturile ' de Sus ale Slovaciei
muntoase,
din motive economice, politice, religioase ş. a.
Conditiile de viată în regiunile colinare si muntoase ale
' foarte grele,
' majoritatea populaţiei
' sărace având
Slovaciei au fost
statut de iobagi si fiind crunt exploatati de către mosierii străini.
' fuga de la
Una din formele' de a scăpa din această 'situaţie grea era
mosie si plecarea cât mai departe, în căutarea unui trai mai usor 12 •
' ,
'
La aceasta situaţie s-a adăugat şi prigoana religioasă, în
contextul procesului de recatoligizare a populaţiei protestante din
regiunile respective ale Europei Centrale. 13
Probabil asa se explică si faptul că slovacii din Tinutul
' partea vestică a României
'
de Jos (sud-vestul 'Ungariei de azi,
de
azi - zona Aradului, Banatul Românesc - precum si o parte a
'
Voivodinei din Serbia de azi) sunt de confesiune evanghelică
lutherană 14 Indiferent de motive, acesti slovaci au parcurs peste
'
o mie de kilometri de drum, pentru a ajunge
în localitătile în care
'
trăiesc azi.
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În sfărsit, evenimente importante s-au petrecut cu etnia
'
în general, în toată partea central-europeană a Europei
de după cel de-al doilea război mondial.
Astfel, Slovacia ca tară, care a iesit în final victorioasă în
acest război, si-a exprimat 'dorinta de ai' se întoarce acasă cele
'
'
15
peste două milioane
de slovaci din străinătate
• Şi a venit cu lozinci
foarte ademenitoare, cum ar fi că ''patria-mamă îşi cheamă la
sânul său fiii rătăciţi prin Europa şi prin întreaga lume".
Rezultatul a fost că între Slovacia si cele câteva tări
'
europene, în care trăiau slovaci, s-au încheiat 'acorduri bilaterale
cu privire la repatrierea populaţiei slovace în Slovacia. Printre aceste
ţări, alături de România şi Iugoslavia, se aflau Ungaria şi Bulgaria.
Cu slovacii din Bulgaria lucrurile au fost mai simple, deoarece
acestia au ajuns în tara respectivă mult mai târziu, spre finele
'
secolului
al XIX-iea' sau abia la începutul celui de-al XX-lea.
Lucrurile au stat mult mai complex cu slovacii din fosta Iugoslavie,
deoarece guvernul acestei ţări a tărăgănat multă vrerile semnarea
conventiei bilaterale stabilite, asa că foarte multi slovaci din această
'
'
'
zonă balcanică au venit foarte des în Slovacia pe cont propriu si
'
16
fără forme legale de repatriere • Cu Ungaria s-a ajuns la o
întelegere bilaterală între cele două tări ca să se facă un schimb de
'
'
populaţie: etnicii slovaci din Ungaria să vină în Slovacia şi un
număr aproximativ egal de etnici maghiari din partea sudică a
Slovaciei să mergă în Ungaria. 17 Cu România nu s-a încheiat
întelegerea bilaterală de schimb de populatie, deoarece în Slovacia
'
'
trăiau foarte puţini Români, aşa că s-a căzut de acord să se repatrieze
din România în Slovacia un număr de aproximativ 25 - 30 de mii
de etnici slovaci. Această repatriere a început pe la jumătatea anului
1947 si a durat până la începutul anului 1949. În cadrul celor peste
' de transporturi, cu trenuri speciale, au venit din diferitele
treizeci
regiuni ale României (Banat, Arad, Bihor, Maramureş, Bucovina
de sud) peste douăzeci de mii de etnici slovaci.
slovacă,
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Soarta acestor repatriaţi, ajunşi în Slovacia imediat după
terminarea celui de-al doilea război mondial, va constitui tema
prezentului material, deoarece aceşti slovaci în patria lor mamă
n-au găsit condiţiile pe care le aşteptau.
De la bun început trebuie spus că, ajunşi în CehoSlovacia, nu li s-a acordat, nici pe departe ceea ce li s-a promis
în România în timpul mobilizării lor în vederea repatrierii .Si
'
aceasta pentru că, s-au urmărit mai mult interesele economice
ale Ceho-Slovaciei de atunci, decât promisiunile făcute de comisia
de repatriere înainte de a pomi la drum.
În aceeasi ordine de idei, trebuie subliniat faptul că în
'
fosta Ceho-Slovacie
după cel de-al doilea război mondial a avut
loc o masivă deportare a populatiei germane si maghiare din
'
'
această ţară, populaţie care - în multe cazuri concrete - a colaborat
cu Germania fascistă şi cu Ungaria Hortistă în timpul războiului
si deoarece tările respective au fost învinse în acel război, această
'
'
~
colaborare cu duşmanul a venit ca o pedeapsă colectivă.Insă,
din cauza celor care au colaborat cu armatele dusmane, au fost
'
18
Pedepsiti si multi oameni nevinovati •
~ '
'
'
In multe cazuri, slovacii din Romînia, fiind în general
vorba de oameni simpli, fosti agricultori pe câmpiile întinse ale
Banatului si ale Aradului,' nici nu au stiut cu exactitate, unde
'
' celor mai multi li s-au
anume au ajuns
în Ceho-Slovacia. Astfel,
'
repartizat case rămase după nemţii deportaţi în Germania
din
regiunea Sudeţilor, de la graniţa cu Germania sau din sudul
Moraviei de la granita cu Austria. Initial slovacii, osteniti după
' si extrem de obositor,
'
'
un drum destul de lung
aiunsi la destinatie,
'
:J
'
,
au fost multumiti, fiindcă - fiind niste oameni simpli, destul de
'
'
'
săraci - în multe cazuri au primit mult mai mult decât au lăsat
acasă în România. Însă trezirea la realitate a venit repede. 19 Multi
dintre noii veniti, de obicei pe la miezul noptii, au primit vizite'
'
'
neaşteptate şi nedorite. Astfel, foştii proprietari ai caselor, nemţii
492
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de peste graniţă, au început să vină cu topoare şi cu cuţite în
mână si cu amenintări, că dacă colonistii nu părăsesc casa
,
'
,
respectivă în câteva zile, sâmbăta la miezul nopţii vor fi omorâţi20 •
Normal că asemenea vizite i-au speriat pe cei ce se aflau în
casele străine si de aceea s-au plâns la autoritătile locale, dar inutil.
,
'
Plecarea de la locul unde au fost colonizati, a fost multă vreme
categoric interzisă.
Din povestirile altor colonişti slovaci, în regiunile părăsite
de nemti au fost si cazuri mai putin grave, uneori destul de hazlii.
'
,
'
Fostii
, proprietari ai caselor părăsite au venit, noaptea,si
, au stat
de vorbă cu noii locatari, convenind ca aceştia să nu facă - pe
cât posibil - distrugeni în casă, în sperantă că se vor întoarce în
~
'
curând acasă. In alte cazuri, tot noaptea, nemţii au mers cu noii
locatari în grădină şi au săpat acolo, în locul ştiut, pentru a scoate
de unde au îngropat la plecare un butoi cu murături ori varză, o
ladă cu bucăti de slănină ori came afumată, niste vin sau tuică de
casă în stilcle sau damigene 21 • In asemenea situatii- să le zicem
'
mai fericite -întâlnirea dintre fostii
, proprietari si
, noii locatari nu
a fost una conflictuală, fiecare aşteptând să vadă ce le va aduce
viitorul imediat.
Veştiele despre aceste întâmplări s-au răspândit repede la
Nădlac, la Tipar, la Butin si Vucova printre următorii potentiali
'
,
'
coloniştii slovaci, încât cei pregătiţi deja de plecare au început să
se împotrivească repatrierii. 22
Pentru unii însă a fost prea târziu. Bagajele lor au fost
transportate deja la cea mai apropiată gară de tren, încărcate în
vagoane, încât cale de întoarcere nu a mai existat, numai în
eventualitatea de a renunta la toată agoniseala de o viată. Si au
'
' ,
fost asemenea cazuri.
Mult mai multe însă au fost cazurile cei lămuriti,
, înscrisi
, si
,
încărcaţi în vagoane care au pornit la drum, tot aşa în necunoscut,
spre oraşele Cheb ori As, dintre cele mai vestice din Cehia.
'

A
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,

'

Pentru ca repatriaţii să nu coboare din tren, garniturile
acestea au mers prin localităti mai putin cunoscute, deseori
noaptea şi cu vagoanele încuiate. In felul acesta, mulţi slovaci
din România au ajuns în Ceho-Slovacia în localităti unde,dacă
ar fi fost dinainte mai bine si corect informati, nu s-ar'fi încumetat
'
'
să plece la drum.
Primirea colonişlor slovaci din România în regiunile
vestice si cele sudice ale Cehiei de astăzi, nu a fost una festivă
sau caldă nici din partea populaţiei cehe autohtone. În legătură
cu colonistii din România acestea foloseau denumiri peiorative,
cea mai jignitoare fiind acee; de "ţigani din România". Într-o
atare situatie, nemultumirile colonistilor si desele reclamatii sau
'
,
'
'
'
plângeri către organele puterii de stat locale au început să se
înmultească 23 • Dar ele nu au fost luate în considerare.
In această situatie de neinvidiat, cei mai multi dintre
' să se apropie, să se asemene' tot mai
slovaci repatriaţi au încercat
mult cu populaţia cehă în mijlocul căreia a ajuns, să vorbească la
fel ca acestia, să se îmbrace si să se comporte ca acestia, cu alte
'
'
'
cuvinte, slovaci
repatriaţi din România au început treptat, dar
sigur, să se asimileze.
Au existat însă si slovaci din cei ajunsi în regiunea
' orizont mai larg si un' sentiment al
Sudetilor, care, având un
'
'
identitătii etnice mai dezvoltat, au început tot mai mult să dorească
'
să părăsească aceste locuri neprimitoare, neospitaliere, şi să
ajungă, acolo unde "mama îşi cheamă la sânul său copiii rătăciţi
prin lume", adică în Slovacia. Şi, de vreme ce mişcarea populaţiei
dintr-o zonă în alta era limitată iar plecarea definitivă aproape
interzisă şi pedepsită, oamenii au căutat forme şi căi ocolitoare
de a-si rezolva situatia de familie. Unii au născocit varianta de a'
si trimite
nevestele în' vizită la neamurile în Slovacia, care neveste
' acolo din Slovacia nu s-au mai întors timp de câteva săptămâni,
de
luni sau chiar ani. Si atunci, bărbatii, amenintând cu divortul2 4 ,
'
'
'
'
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ceea ce era împotriva "moralei socialiste", au plecat până la urmă
si ei după neveste. Asa au ajuns numeroase familii sila Bratislava,
'
'
'
şi la Banskâ Bystrica, chiar şi în partea răsăriteană a Slovaciei, la
Kosice, Presov si alte orase.
'
'
Situaţia însă nu s-a schimbat prea mult nici după mutarea
slovacilor în Slovacia. Aceasta, în bună măsură, si datorită
'
mentalitătii generale a băstinasilor fată de noii veniti.
'
'
'
'
'
O fi fost frica, o fi fost neîncrederea fată de noi veniti, o
'
'
fi fost aceasta o formă de conservare fată de acestia?!
In orice caz slovacii băstinasi au fost rezervati fată de
'
'
' '
slovacii veniti din alte tări.
' a fost una
' generală, frecventă sila alte popoare
Situatia
'
'
pe continentul nostru european. Nemţii continuă
să rămână în
constiinta localnicilor germani ca „români", chiar dacă nu
'
' se simte în aceste denumiri nuante peiorative.
întotdeauna
Intorcându-ne la slovacii nostri, repatriati în anii 1947,
'
1949 din Romînia în fosta Ceho-Slovacie viata lor a fost în
'
continuare destul de tensionată si
, în perioadele următoare, în anii
şaptezeci-optzeci ai veacului al XX-lea. Deşi n-au mai fost
restrictii în miscarea de populatie, multe familii - din motive
'
,
'
economice -n-au putut să plece dintr-un loc în altul si
, s-o ia de la
început cu toate.Mai mult, după ce bătrânii au plecat dintre cei
vii, copiii şi nepoţii au început să accepte situaţia .Mulţi s-au
obisnuit
cu mediul în care s-au trezit, în care unii s-au născut, în
,
care au trăit ani de zile, încât nu au mai plecat nicăieri.
Multe mărturii miscătoare despre soarta slovacilor repatriati
,
'
în anii 1947 si
, 1948 din România în Ceho-Slovacia le-am aflat
de-a lungul anilor saizeci
si
ai secolului trecut, când
,
, saptezeci
,
unii dintre cei plecati au început să-si viziteze neamurile, prietenii
'
'
şi vecinii din România, care au rămas pe loc.
Abia cu această ocazie s-au aflat, în detaliu, situatia
'
repatriaţilor în Ceho-Slovacia de atunci. Bunăoară, când a venit
A

'

A

)

'
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în vizită la neamurile de la Nădlac un bătrânel25 , după ce si-a
'
Plâns amarul la mormintele mosilor-strămosilor din cimitirul
'
'
evanghelic lutheran slovac, după ce a gustat din aromele
cunoscutilor cârnati de Nădlac si a băut câteva păhărele de pălincă
' la Nădlac,
' cu lacrimi
' în ochi, s-a confesat asa: "Vezi,
de casă de
' acum
fiule! Noi aici, fn România asta hulită de multă lume, putem
să vorbim aşa frumos, slovăceşte ... Ca pe vremuri... Duminica
trecută la biserică am cântat tot slovăceşte ca pe vremuri. Şi preotul
tot slovăceste
, a ,tinut toatăpredica ... Jar acolo la noi acasă... trebuie
26
să vorbin si
, să ascultăm peste tot o altă limbă" •
Abia după multi-multi ani a fost înteles mai bine tâlcul
'
'
'
acestor cuvinte.
Începând cu anii saizeci-saptezeci ai veacului al XX-lea,
' 1989,
' la slovacii repatriati în Cehodar mai cu seamă după anul
Slovacia în anii 1947-1948, se vor alătura alte grupuri 'de slovaci
din România, care în diferite împrejurări ( de muncă în cadrul
fabricii de prelucrare a lemnului şi de mobilă din Zvolen, vizite
la neamuri si prieteni, studii la diferite scoli medii si facultăti)vor
,
'
'
'
rămâne definitiv în Slovacia. Prin aceasta, situatia slovacilor
'
Proveniti din România capătă noi dimensiuni si primeste noi
'
'
'
valente. Astăzi slovacii din România pot fi întâlniti în aproape
'
'
toate orasele
mai importante ale Slovaciei.
Î~să din cauza acestei împrăştieri pe întreg teritoriu
Slovaciei, al Moraviei si Boemiei din Repblica Cehia, se poate
' s-a rupt legătura firească a grupului
spune că, în m~lte cazuri,
(de familie, de rudenie sau de prietenie) caracteristică în trecut
pentru aceşti slovaci.
De asemenea, neexistând scoli în limba maternă nici în
Moravia, nici în Cehia, formarea 'intelectualităţii proprii a fost
aici îngreunată.
Asa se explică, bunăoară, si în zilele noastre, când situatia
' în mod radical atât în' Romînia, cât si în Slovacia' si
s-a schimbat
'
'
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Cehia,faptul că numărul absolventilor de liceu în cazul slovacilor
'
din România fată de numărul absolventilor
din rândul celor care
'
'
provin din familiile repatriate în anii patruzeci
ai veacului trecut în
fosta Ceho-Slovacie, este net în favoarea slovacilor din România.
Si fiindcă toti acesti slovaci plecati din România, care îsi
' în pământurile' mânoase din Câmpia
'
'
au rădăcinile
adânc 'înfipte
Muresului
sau din Câmpia Banatului sau în stâncile, nu prea înalte,
,
din Muntii Plopisului, se simt uniti prin provenientă, ei s-au
'
organizat' în patria' mamă în mici grupuri
de interese' . Au fost
infiintate astfel Societatea Slovacilor din România în Slovacia,
' tineretului studenţesc, Societatea Bihorenilor din
Grupul
România în Slovacia, Clubul seniorilor proveniţi din România,
Grupul Slovacilor din Poiana Micului, Societatea de prietenie
slovaco-română din Bratislava si
, multe altele.
Activitatea acestor asociaţii este variată, însă- din păcate
-adeseori destul de limitată. Cei mai în vârsă nu mai au fortă
'
suficientă, multi nu mai au timp pentru aceste activităti, iar tinerii
' înteresati de comert sau afaceri, în detrimentul
'
sunt tot mai mult
'
'
activitătilor culturale. Dar chiar si în aceste conditii oamenii se
'
,
'
cunosc între ei, se ajută, se consultă-pe cât posibil - între ei. Si
,
acest lucru este unul pozitiv.
Dacă în trecut mai multi slovaci repatriati în Slovacia după
' carieră militară
cel de-al doilea război mondial 'au făcut o frumoasă
sau una politică, nu acealasi
, lucru se poate spune despre cei care
trăiesc acolo în prezent, când interesul tineretului pentru politică
si armată scade tot mai mult.
'
În încheiere, putem spune că buna intenţie de la început
a reprezentantilor oficiali slovaci din fosta Ceho-Slovacie de a-si
'
,
repatria concetătenii slovaci din Tinutul de Jos, si-a atins scopul
'
'
,
doar partial
' si
, numai dintr-un anumit punct de vedere, si
, anume,
cel economic.
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Regiunile vestice şi sudice ale Cehiei de astăzi au primit
fortă de muncă ieftină, putin pretentioasă - fiindcă slovacii din
'
'
'
Nădlac ori din Mocrea, Butin, Vucova sau cei bihoreni din Budoi,
Sinteu, Făget s. a. - au fost întotdeauna, si sunt si astăzi extrem
de harnici. Însă nu li s-au deschis aici scaii în li~ba lor maternă,
asa cum le-au avut în România, nu li 's-au creat posibilităti de a
,
'
se organiza pe plan religios în limba lor maternă, asa cum erau
organizati la Nădlac, Tipar, Vucova, Butin ori î~ Bihor. În
'
'
consecintă, cei care azi mai supravietuiesc dintre aceia care, acwn
' tineri, astăzi nu mai sunt
saizeci
de' ani, au fost copii mici sau
,
slovaci decât poate pe plan spiritual, deoarece nici ei şi nici
descendentii lor nu mai cunosc limba slovacă si nu mai vorbesc
'
,
această limbă ca limbă maternă27 •
În schimb, slovacii care au rămas în România( la Nădlac,
Vucova, Butin, Budoi, Sinteu, Făget s. a.) cu mici exceptii, până
,
'
'
în zilele noastre si-au
păstrat identitatea slovacă si
,
, sperăm că si-o
,
vor păstra încă multe generaţii de acwn înainte. Fiindcă o cunoscută
zicală de a noastră spune „ bine că sângele apa nu se face" ...

NOTE
V., de ex., Silvia NIT Ă-ARMAS, Graiul slovac din localitătile Nădlac,
'
'
Sem/ac Oudeţul Arad), Bulin, Vucova, Şemlacu-Mare Oudeţul Timiş).
Monografie.(Teza de doctorat), suţinută în anul 1969 la Universitatea din
Bucureşti; Gr. BENEDEK, Sistemul fonetico-fonologic al graiurilor
slovace din judeţele Bihor şi Sălaj. (Teza de doctorat), susţinută în anul
1971 la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; Gr. BENEDEK,
Slovenske narecia v stoliciach Sălaj a Bihor [Graiurile slovace din
judeţele Sălaj şi Bihor], Matica Slovenskă, Martin, 1983; P. ROZKOS,
Graiul şi folclorul Slovacilor din Mocrea, Ţipar, Brestovăţ şi Teş. (Teza
de doctorat), sustinută cu succes în anul 1973 la Universitatea din
Bucureşti; A. TANĂSESCU,Caracteristicile declinării substantivelor din
graiul Slovacilor de la Marca-Huta şi Zăuani-Băi, judeţul Sălaj, in

.

1
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"Romanoslavica" XIV, Bucureşti, 1967; R. URBAN, Cechoslowici
v Rumunsku [Cehoslovacii în România], Bucuresti, 1930; s. a.
2 v., de ex., Gr. BENEDEK, Slovenske narecia .... ; 'A. TĂNĂSESCU, op.
cit.; P. ROZKOS, Slovenske bihorske narecia v Rumunsku [Graiurile
slovace bihorene din România], in "Variacie", IX, Bucuresti, 1987;
3
V., de ex., O. PETKOVSKY, Evanjelicky cirkevny zbor v'Nadlaku a
dolnozemski Slovaci v prvych desatrociach pa dostahovani
[Comunitatea bisericească evanghelică din Nădlac şi Slovacii din
Ţinutul de Jos în primele decenii de după colonizare], in voi. 200 rokov
iivota Slovakov v Nadia/cu, Vydavatel'stvo "Ivan Krasko", Nadlak, 2003;
I. KISS - D. VANKO, Studium slovenskych evanjelickychfararov
z Rumunska na evanjelickych teologickych skolach na Slovensku
[Studiile preoţilor evanghelici slovaci din Nădlac la facultăţile teologice
din Slovacia], in voi. 200 rokov iivota Slovakov v Nadia/cu,
Vydavatelstvo „Ivan Krasko", Nadlak, 2003;
4
V., de ex., Silvia NITĂ-ARMAS, op. cit.; P. ROZKOS, Graiul si
folclorul...; P. ROZKOS, Stredo;lovenske narecia na uzemi Ru:riunska;
[Graiurile slovace de tip central pe teritoriul României], in „Variacie" VII,
Bucuresti, 1985.
5 V., de' ex., E. PAULINY, J. RUZICKA, J. STOLC, Slovenska gramatika
[Graamatica limbii slovace], ed. a 5-a, Bratislava, 1968.
6
V., de ex., R. HOLEC, Eudova banka v Nadia/cu pred prvou svetovou
vojnou [Banca populară din Nădlac înaintea celui de-al doilea război
mondial], in voi. 200 rokov iivota Slovakov v Nadia/cu, Vydavatelstvo „Ivan
Krasko", Nadlak, 2003; J. PORUBSKY, Vyvoj vztahu k vzdelanosti u
Slovakov v Nadlaku v priebehu predoslych 200 rokov [Dezvoltarea
atitudinii faţă de instrucţie la Slovacii Nădlăcani de-a lungul celor 200 de
ani care au trecut], in voi. 200 rokov iivota Slovakov v Nadlaku,
Vydavatelstvo „Ivan Krasko", Nadlak, 2003; P. ROZKOS, Stredoslovenske
narecia ... ; O. STEFANKO, Aspekty narodneho a politickeho myslenia
nadlackych Slovakov s dârazom na prvu polovicu 20. storocia [Aspecte
ale gândirii naţionale şi politice la Slovacii Nădlăcani cu accentuarea asupra
primei jumătăţi a secolului al XX-le], in voi. 200 rokov iivota Slovakov
v Nadlaku, Vydavatel'stvo „Ivan Krasko", Nadlak, 2003; P. ROZKOS,
Z hlaskoslovia slovenskeho narecia obce Butin v Rumunsku [Aspectele
fonetice ale graiului slovac al satului Butin din România], in voi. "Slovaci
v zahranici", 2, Matica Slovenska, Martin, 1974; ş. a.
7 V. P. DANCU, Colonizarea Slovacilor în comitalele Satu Mare, Ugocea
şi Maramureş din secolul XVII şi începutul secolului XIX 499
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Kolonizovanie Slovakov do Satmarskej, Ugocskej a Marmarosskej iupy v
18.. a zaciatkom 19. storocia, Nadlak, 1997.
8
V. J. JURASEK, Retrospektiva Slovakov v Poiana Micului
[Retrospectiva Slovacilor din Poiana Micului], Vydavatel'stvo „Ivan
Krasko", Nadlak, 2005.
9
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VACULÎK, K reemigracii Slovaku z Rumunska v pohranici ceskych zemi
v /etech 1946-1949 [Cu privire la reemigrarea Slovacilor din România pe
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AFTER SIXTY YEARS
Summary
This study refers to the problems ofrepatriated Slovaks to their
homeland between the World Wars and during 1947-1948, as
well as ofthose remained in the adoptive country. The massive
repatriations affected mainly the poor Slovak families from
Yugoslavia, Romania and Hungary. Because of the economical
interests of that time Czechoslovakia, lots of the repatriated people
were not moved back to Slovakia, but to Sudeten border area
with Germany and to Moravia, another border area with Austria.
In those places they did not find proper conditions to preserve
their traditions. They did not have schools for their children in
their mother-language and the religious service was not performed
in their native language.
More ofit, few families were able to leave and move to SouthSlovakia; consequently nowadays most of the repatriated people
are no longer considered Slovaks at their origin.
Other groups were added to these repatriations after 1989, when
people were free to leave for work or studies, so that we can
speak of a compact group of Slovaks arrived from Romania.
The Slovaks who remained in Romania at Nadlac, in Bihor area,
or in Banat villages like Vucova, etc. are trying to preserve their
original traditions.
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ÎNTRE A PLECA SI A RĂMÂNE:
'

DILEMELE SUPRAVIETUIRII
,

Sînziana Preda
Într-o lume care şi-a făurit globalizarea ca pe o nouă
religie, identificarea enclavelor - fie că facem referire la cele
etnice, religioase sau de altă natură - se realizează cu tot mai
mare dificultate. Succedându-se ca o avalansă
(în privinta
'
,
numărului, rapiditătii,
complexitătii),
, variatiei,
,
, evenimentele
impun dizolvarea limitelor, care caracterizează, îndeobste,
fenomenele particulare 1 • Toate acestea se reflectă şi la niv~lul
construcţiei identitare; aceasta poate fi privită ca un tablou, în
care tuşele pregnante corespund acelor repere identitare care
reusesc
(încă) să supravietuiască ritmului alert al
'
,
contemporaneităţii, în vreme ce culorile palide indică alterarea
manifestărilor care s-au dovedit mai putin specifice pentru
'
comunitatea în discutie.
,
Conceptul de minoritate etnică (si,
, în subsidiar, cel de
toleranţă), îşi găseşte o reală ilustrare în zona Banatului (regiune
care include partea de sud-vest a României). ,,Situat la
confluentele
' dintre lumea occidentală si
, cea răsăriteană, în spatiul
,
de interferentă
si
Sud-Estice,
' a civilizatiei
, Europei Centrale
,
Banatul istoric le-a receptat valorile" 2 : diferitele culturi
intereferează, se completează, actionînd
asupra spiritului,
,
mentalitătilor locuitorilor acestui areal. Influentele multiple,
stratificate' în timp, se regăsesc aici şi la nivelul 'paradigmelor
sociale, dar si în pluralitatea tipurilor umane.
'
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Acesta este cadrul în care, începând cu anii '20 ai sec.
XIX, debutează existenta colectivitătii cehe din sudul Banatului,
'
,
care constituia, în acea perioadă, provincie de graniţă a Imperiului
Habsburgic. Membri ai acestei etnii au fost strămutati în M-tii Locvei
'
'aceluiasi
si M-tii Almăjului, fiind vorba de o retocare în cadrul
' de' migrarea fortei de muncă dintr-o provincie în alta. Ratiunile
'
stat,
'
'
colonizării cehilor sunt indisolubil legate de istoria conflictelor
austro-turce, care au grevat si evolutia normală a teritoriilor bănătene
, ,.. '
'
de pe malul stâng al Dunării. Incheiat în iulie 1718, tratatul de la
Passarowitz aducea Habsburgilor Banatul şi nu numai, momentul
marcând o nouă etapă în existenta noii achizitii; în anul următor,
'
Curtea de la Viena dispune transformarea
sa în' domeniu imperial
al statului, ocupându-se în mod direct de administrarea sa3 • Initiind
'
o politică de eliminare a urmelor stăpânirii otomane, Habsburgii
au căutat să imprime şi aici modul de trai, mentalităţile proprii,
toate protejate fiind prin extinderea graniţei militare, spre a
preîntîmpina atacurile venite de la sud de fluviu. Desigur, imperialii
nu au pierdut ocazia acaparării altor teritorii locuite majoritar de
populatie românească, dar rară sanse de a le păstra (cazul Tării
,
'
'
Românesti), însă în cele rămase sub stăpânirea Vienei, viata a urmat
'
~
'
regulile impuse de aceasta. In 17 51, în Banat se instituia o
administratie civilă, coordonată de CameraAulică4 , iar de câtiva
,
'
ani începuse a doua mare etapă a procesului de colonizare, asa
numita „Colonizare Tereziană" / ,,Theresianische Ansiedlung"5.
Cehii aveau să sosească târziu, în primele decenii ale veacului
următor si într-un număr considerabil redus, în raport cu colonistii
'
'
de origine germanică.
Faptul că împart aceleaşi rădăcini, limbă şi religie, o istorie
si o cultură comună (obiceiuri, mituri, cântece) reprezintă tot atâtea
'
elemente
de coagulare a unei comunităti care a încercat să se achite
' în virtutea căreia a fost
cît mai satisfăcător cu putintă de misiunea

'
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relocată în acest colt al Imperiului. Asezată în părtile muntoase din

'
' boemieni 'era destinată atât
sudul provinciei, colectivitatea
cehilor
activitătii de exploatare forestieră, cât si celei de asigurare a frontierei
,
'
estice a Imperiului. La data sosirii lor, necesitatea populării provinciei
fusese, exceptând unele zone, în care coloniştii germani refuzaseră
stabilirea, în lipsa unor avantaje si garantii ferme6 • Probabil că este
'
,
vorba de populaţie din anumite teritorii germane, pentru că după
1820, în M-tii Semenicului vor fi adusi germani boemieni7, si tot
' întemeia sate în Clisura
'
din Boemia' sunt adusi cehii care vor
'
Dunării. Cunoscuti drept muncitori robaci si demni de încredere,
' Habsburgilor, care,
cei din urmă îsi pun' sperantele în promisiunile
'
'
în înţelegere cu Magyarly (un magnat din părţile Oraviţei) profită
de starea pauperă traversată de păturile modeste în Cehia secolului
XVIII, pentru a rentabiliza şi apăra teritoriile cuprinse între Dunăre
si Nera8 •
'

Evaluând retrospectiv istoria satelor ceheşti, putem afirma
că dubla conditie, de ceh si de catolic, a însemnat, până aproape
' sansa continuitătii,
'
de zilele noastre,
mai precis posibilitatea
'
evolutiei si conservării
ca alteritate,' sub aspect al obiceiurilor,
' 'mentalitătilor etc. Migrantii mosteneau felul de trai din
traditiilor,
'
' de existenţă
'
fiind transpus
Boemia, transmis de' generaţii, acest tip
în noua patrie: s-a încercat reconstituirea cât mai fidelă a unei
vieţi pe care o părăsiseră doar spaţial, rezultatele acestui efort
având menirea facilitării procesului de adaptare. Migraţia
(indiferent de ratiunile sale) înseamnă detasarea de o identitate si
'
'
,
străduinta edificării alteia, căci, cel mai adesea, cel venit din afară,
'
străinul, celălalt, necunoscutul, nu aparţin lwnii noastre, fiind privit
cu susceptibilitate, teamă, neîncredere, curiozitate, cu mai multă
atentie, de sus, încordare, condescendentă, milă, dezinteres si
'
'
au fost cu atât
lista 'poate continua. Strădaniile celor colonizaţi
mai mari, cu cât era evident că drum de întoarcere nu exista:
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tăranii,

micii meseriasi, calfele, tăietorii de lemne, care aleseseră
'
să-i urmeze pe agentii lui Magyarly si-au lichidat tot avutul,
' Banat să însemne
' o viaţă mult mai bună
sperând ca stabilirea în
din punct de vedere material. Fără îndoială, dezamăgirea - suferită
la constatarea realitătilor din locurile destinate lor- i-a determinat
pe mulţi colonişti să 'aleagă alte variante: stabilirea în sate vecine,
fuga pe celălalt mal al Dunării sau în Ungaria, şi chiar revenirea
în zona de baştină. Un secol mai târziu, fenomenul pendulării
între patria mamă şi cea de adopţie avea să se repete, în sens
invers. Cehii care au plecat- în baza acordului încheiat în 1945,
între guvernul cehoslovac şi român - să repopuleze, în principal,
regiunea sudetă (dar şi ţinuturi din Moravia), au revenit, parţial,
înselând vigilenta autoritătilor: motivul era acelasi, promisiuni
'
'
'
'
neonorate,
de această
dată, din partea conducerii de la Praga.
Credinţa catolică (în zonă, cehii sunt singurii de
confesiune romano-catolică) şi limba deosebită de cea a populaţiei
majoritare au permis celor care aveau să fie cunoscuti sub numele
'
de pemi (coloniştii şvabi sunt cei care i-au numit-datorită
faptului
că majoritatea cehilor proveneau din zona Boemiei - ,,die
boehmen", de unde şi apelativul „bemi" şi, în final, ,,pemi") o
dezvoltare aparte: aceste elemente au asigurat coeziunea si
'
functionarea
comunitătii, influentele externe fiind triate prin filtrul
,
,
'
creat de aceşti markeri identitari. ,,Că noi am rămas pe acest loc
se datoreşte bisericii. 90 % din populaţie vine la biserică. Aceasta
e o traditie
, care sustine
, întregul sat" (Văclav Masek, citat de N.
Dolângă, în „Tara Nerei", p. 74). Desi catolicismul nu este
,
'
confesiunea majoritară în România, biserica romano-catolică a
încercat si a reusit să mentină activă credinta enoriasilor, lucru
,
'
'
'
'
vizibil îndeosebi în comunităţile rurale. Satele cehilor almăjeni
sunt un exemplu în acest sens, mai multi, dintre cei intervievati,
exprimând opinii favorabile asupra rolului pozitiv pe care religia
îl are în viata personală si comunitară. ,,Duminica este ziua când

,

,

'
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cehii se întâlnesc cu divinitatea"9 si aceasta se întâmplă si astăzi,
'
'
duminică de duminică, ziua odihnei reunind nu doar bătrânii si
femeile, ci si familia în totalitate. În multe case există vesminte
'
'
speciale pentru
această zi şi, până nu demult, femeile purtau
costumul traditional.
' timpul săptămânii legătura om - cer este prezentă,
Dar si în
'
asa cum se întâmplă
la Bigăr, unde, în fiecare zi, în zori, la amiază
'
si la apus sunt trase clopotele bisericii. Asemeni strămosilor '
'
care
se opreau din lucru, îngenunchiau şi spuneau o rugăciune
sătenii se reculeg în asemenea momente de răgaz. Şi tot aici,
când preotul nu reuşeşte să ajungă pentru desfăşurarea liturghiei
(din cauza distantei si a reliefului accidentat), localnicii se roagă
' ' coordonată de unul dintre ei, ales de către
singuri, slujba fiind
sat, tinându-se seama de anumite calităti. Preotul este unul dintre
'
'
oamenii
cei mai importanţi ai comunităţii,
îndrumător spiritual
dar si sfătuitor în diverse probleme. Unii dintre cei care au ocupat
'
această functie au rămas - prin meritele lor - în constiinta
'
'
enoriasilor, fiind
cunoscute nu doar numele si actiunile' celor
'
'
actuali,' ci si cele ale primilor parohi, care veniseră
împreună cu
'
colonistii; figura lor emblematică se recompune atât din
'
documentele
scrise (cărti, brosuri, cronici parohiale, note de teren
'
'orale. Sătenii se dovedesc buni
etc.), cât si
din mărturiile
'
.
cunoscători ai propriei istorii, transmisă din generaţie în generaţie
prin intermediul acestui vehicul care este limba. Cea vorbită în
comunitătile pemilor prezintă particularităti, fiind vorba nu numai
'
despre specificul
unui grai dezvoltat într-o 'enclavă, ci de diferenţe
existente de la un sat la altul. Astfel se pot depista şi zonele de
P rovenientă ale localnicilor din fiecare asezare din cele sase, o
'
'
'
Parte fiind adusi din Boemia, iar altii, din Moravia. Limba, ca
'
element de bază' al constructiei identitare,
este învătată în familie,
'
'
erfectionată
în
scoală,
utilizată
în
viata
cotidiană, în existenta
P
'
'
'
'
privată şi în cea cotidiană. Abia atunci când părăsesc satul, limba
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română

se impune: în ultimii ani, ea a pătruns tot mai mult în
aceste colectivităţi pe măsură ce românii s-au stabilit printre cehi.
Eibenthalul se situează în fruntea listei, întrucât mina din apropiere
(Baia Nouă, închisă în toamna lui 2006) a reunit, pe lângă pemi,
sârbi si români din toate părtile tării. Sumita, plasată la capătul
' ' se 'află departe
'
nordic' al depresiunii Almăjului,
de celelalte
comunităti cehe, fiind înconiurată numai de sate românesti (aici,
,
:.I
'
această distantă nu permite nici realizarea slujbei religioase în
limba cehă). In ciuda evolutiei istorice si a mentalitătilor, dezirabil
'
'
'
rămâne ca limba sătenilor să supravietuiască schimbărilor tot mai
alerte ce caracterizează deschiderea' - de după 1989 - a celor
sase sate. Sub acest aspect intervine o diferentiere între două
'
'
categorii
de vârstă: bătrânii şi tinerii. Primii utilizează
(foarte) rar
limba majoritătii. Au existat si unele cazuri în care cercetătorul a
'
'
întâmpinat dificultăţi
în realizarea
interviurilor de istorie orală,
cei vizati motivând că se rusinează de cunostintele insuficiente
' ' si interes de a
de limba' română. Tinerii, în 'schimb, au posibilităti
' '
păsi des în afara limitelor comunitătii, astfel că sunt lipsiti de
,
,
'
asemenea probleme. Este cazul, îndeosebi, al celor care au plecat
în arase să-si continue studiile si al celor care trăiesc permanent
' urban,
'
'
în mediul
părintii lor stabilindu-se aici, după anii '60-'70.
In scolile sătesti, cadrele didactice au înteles importanta bunei
'
'
'
'
cunoasteri
a limbii
tării care le-a adoptat strămosii, astfel că desi
,
'
'
'
există dreptul predării în limba maternă, procesul de învăţământ
se desf'asoară si în limba română. Este interesant că spre deosebire
de cazul' altor' minorităti, necesitatea asimilării si perfectionării
,
'
'
limbii oficiale nu reprezintă numaidecât o impunere, ci si o pornire
care izvorăste
' din cadrul colectivitătii.
, Într-adevăr, cu totii
,
depindem de o anumită limbă, ceea ce determină şi reglementări
în plan lingvistic 10 ; parafrazându-l pe scriitorul Richard Wagner
- apartinând minoritătii svabilor bănăteni - putem vorbi despre
' de origine I etnie
' ' cehă" sau „ceh
' din România": pe de-o
,,român
A

A

,

,
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parte, este vorba de o afirmare a identităţii, posibilă după
prăbuşirea regimului comunist (care miza, printre altele, pe
uniformizare) si în conditiile unei democratii care respectă si
'
' de apartenentă la' o etnie, alta decât
'
recunoaste alteritatea,
dreptul
'
'
cea majorităţii. Pe de altă parte, spre a consolida o asemenea
„pozitie" identitară, s-au emis, în cadrul comunitătii, asa numitele
' de ceh", de fapt carnete de membru ' al U.D.S.C.R.
'
,,carnete
(Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România).
„Plăteai o cotizaţie, o sumă simbolică şi erai membru al
Uniunii ... să zicem acuma 7, 8, 1O ani, când voiai să pleci în
Cehia şi depuneai pentru vize era folositor, erai membru al
Uniunii din România ... era un avantaj în plus " 11 • Actul si-a
,
pierdut în timp din importanţă, dar pentru o vreme a fost o
modalitate de afirmare a identitătii etnice, poate si pentru a-i
' diferente între cei
' despărtiti
convinge pe cei din Cehia că nu există
'
''
de istorie. Este, desigur, doar presupunere, dar cert este că felul
în care au fost primiţi pemii emigranţi a cunoscut transformări
de-a lungul timpului. Informaţiile de teren evidenţiază o atitudine
pozitivă iniţial, celor plecaţi în anii 1947, 1949, punându-li-se la
dispozitie slujbe si locuinte (o parte din acestea, obtinute prin
deposedarea germanilor alungaţi din regiunea sudetă). In ultimii
ani, însă, primirea este tot mai rece, imigranţilor dându-li-se de
înteles că sunt, de fapt, ,,români", conotatia peiorativă fiind
'
'
evidentă. Drept dovadă, şi slujbele neatractive pe care le obţin,
în special munca în fabrica de cauciucuri Mitas, de lângă Praga,
sau în ferme de crestere a animalelor. Li se dă, astfel, de înteles
,
'
că sunt doar tolerati, ceea ce totusi, nu-i împiedică pe multi tineri
'
,
'
să rămână definitiv. Mai mult, pemii sunt nemultumiti de articolele
' făcând
'
defăimătoare apărute în presa cehă, satele lor
obiectul
ironiei unor ziarişti care le-au socotit înapoiate şi rupte de
civilizaţie. Oprobiul sătenilor se răsfrânge şi asupra turiştilor care,
sositi din Cehia, au scandalizat printr-un comportament indecent,
'

'

'

'

'
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A

privit ca un atentat la regulile morale ale colectivităţii. Ca mai
toate comunitătile autarhice, si cea a satelor pemilor a dezvoltat
,
'
norme de conduită, încălcarea fiind amendată nu doar prin
,,bârfă", ci şi prin expunerea, uneori, a greşelii în public, duminica,
la slujbă, de către preot. Mustrările de acest gen reprezintă cazuri
izolate, dar fenomenul e edificator pentru conturarea profilului
comunitătii, care taxează intern abaterile după legi nescrise.
Cu' toate acestea, noile mentalităti îsi fac simtită prezenta,
' 'care pendulează
'
'
aduse, mai cu seamă, de populaţia tânără,
între
rural-urban, fie că vorbim de orase din România sau din Cehia.
'
Circulaţia s-a intensificat după 1989, nu numai pentru că
deschiderea granitelor a permis-o, ci si din ratiuni economice,
'
'
motiv care a ajuns 'să primeze. Cursul evenimentelor
istorice este
uimitor: după aproape 200 de ani, migraţia acestor etnici se
desfăsoară în sens invers si cu aceleasi intentii: aflarea unei vieti
,
'
'
'
'
mai bune, mai îndestulate. Aceleasi nevoi materiale ghidează
'
deciziile unei forte de muncă care se iroseste
în conditiile închiderii
'
'
minelor din regiune si a incapacitătii autoritătilor 'de a pune pe
'
'
picioare proiecte de rentabilizare
a 'zonei. Exploatările
miniere
de la Cozia, Baia Nouă, Moldova Nouă, absorbiseră- până la
închiderea lor - o parte însemnată a populaţiei masculine din
Eibenthal, Bigăr, Gîrnic si Sfinta Elena. Extractia unui cărbune
'
'
de foarte bună calitate a însemnat
o slujbă, permanenta
acesteia
' nu s-au
si regularitatea unei sume destul de importante. Cei care
'
angrenat
în activitatea minieră, munceau în exploatarea forestieră
sau lucrau ca mici mestesugari,
cehii fiind recunoscuti, pentru
, ,
obiectele si
, serviciile realizate ca tâmplari, curelari, zidari sau
croitori. Cresterea
animalelor caracteriza - până la migrarea
,
masivă de după 1989 - cele mai multe dintre satele ceheşti,
produsele (lapte, smântână, unt) fiind comercializate, cu mare
căutare, pe pietele din jur. În privinta agriculturii, situatia a fost
'
'
una particulară,'pentru că intentia
, colectivizării acestor sate a esuat,
,
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iar ţăranii şi-au putut păstra pământul. Nu vorbim de loturi foarte
mari (din punctul nostru de vedere, aprecierea dimensiunii lor
depinde de regiune, mentalitate etc.) sau fertile, zona fiind
montană, iar producţii mai importante fiind obţinute doar prin
muncă grea. S-au adăugat, în perioada regimului comunist, cotele
impuse de către stat, aplicate în cazul cerealelor, animalelor şi
produselor lor, pentru ca pemii să contribuie, totusi, într-un fel,
la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. Într-ade~ăr, raportat la
situatia tăranilor din restul tării, lucrurile erau mai bune aici, dar
' constrângerile 'politice au dispărut, cele economice
acum,' când
determină involutia (si) sub acest aspect. Multi dintre intervievati
' '
'
,
au declarat că preferă să cumpere cereale decât să le cultive, fiind
mai simplu şi mai ieftin, salariile sau pensiile neputând acoperi
cheltuieli privind aratul, semănatul etc., ca să nu facem referire
la ce ar însemna achiziţionarea de utilaj agricol. În plus, cei care
au capacitatea să lucreze pământul - adică tinerii - lipsesc, plecati
fiind în străinătate, de cele mai multe ori decizia lor de a se stabili'
acolo fiind definitivă.
De la an la an, satele pemilor sunt tot mai pustii, tinerilor
li se adaugă şi cei de vârsta a doua, în hotărârea de a părăsi locurile
de bastină si a alege viata la oras, fie în cele din proximitate (Resita,
' Turnu-Severin,
'
' Caransebes
'
''
Orsova,
,
, ), fie în cele din Cehia, unde
rudele lor s-au stabilit deja. Tinereţea este sinonimă cu mobilitatea,
puterea de muncă şi capacitatea de a o lua de la început într-un
alt spatiu: bătrânii satelor, însă, supravietuiesc cu resemnarea,
' vacantelor si amintirile. Multi au' vizitat (si nu doar o
speranta
'
'
,
'
'
dată) Cehia, apreciind standardul de viată de acolo, dar fără a fi
tentati să rămână. Desi se consideră - ' simtindu-se mândră '
,
'
pemoaică şi a fost în Cehia de cinsprezece ori, Maria Pelnaf a
rămas în patria naşterii sale: ,,cum o zis ăi bătrâni: cică iepuru '

unde se naşte, acolo-i plaşe; şi mie iar ... nu, că trăiesc bine acolo,
io am vazut traiul lor, numa' ... zic către frace-miu (care s-a stabilit
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in Cehoslovacia, n.n.): eu m-am stricat stomacu' cu cafeaua
voastra aicia, că ei pe unge trieci, cafeaua, cafeaua! Şi el spune:
<<Nu, sora me, nuu ... stii
se?
Tu ai capu' acasă în Romînia si
,
,
'
12
d'aia stomacu' nu lucră>> (Râde) ... Asa
s-o
râs
el
...
da
...
"
•
,
Rememorările se construiesc în jurul antitezei „atunci" - ,,acum",
evidentiind,
în tonuri sumbre, realitatea prezentă, aceea a caselor
,
părăsite, a familiilor dispărute sau împrăştiate, a declinului, a unei
existente extraordinare odinioară si altfel imposibil de recuperat,
,
'
decât în forma sublimată si
vietii.
, palitivă, a povestitor
,
, Probabil
că nimic nu poate abate cursul istoriei comunitătii,
, fie el si
, de
trend descendent: generaţiile recente sunt singurele care se
salvează, într-un alt cadru si
, cu sacrificiile inerente, purtând
amintirea tot mai diluată a tinuturilor de origine.
In ultimele decenii, recuperarea memoriei enclavelor
etnice a constituit un demers initiat
, de tot mai multi
, cercetători.
Prăbusirea
regimurilor totalitare din centrul si
,
, răsăritul
continentului nostru a permis reconstituirea istoriei individuale
si, implicit, comunitare, pentru mai multe colectivităti de acest
,
'
gen: vreme de zeci de ani, ele au fost lipsite de posibilităţi de
exprimare, de afirmare a propriei identităţi, fapt care s-a repercutat
negativ în evolutia lor. Existenta alteritătii, considerată tabu de
'
'
'
către guvernarea autoritară, este apariţia unei lumi plurale,
Permitând revelarea unor noi universuri de viată, a celorlalti, a
'
' apropierii' de
„celuilalt".
Povestile de viată ne-au oferit sansa
'
'
,
comunitatea celor şase sate, cu plusurile şi minusurile lor, cu lupta
lor pentru supravieţuire, în condiţiile în care progresul statului
din care fac parte determină disoluţia, mai degrabă decât salvarea
acestor comunităţi. Desigur, într-o lume multiculturală, când toate
modalitătile
de a fi (de a te manifesta) reprezintă o realitate
,
tangibilă, probabil este inutil să credem că satele cehilor din sudul
Banatului vor dispărea. Speranţele nu sunt, însă, suficiente:
„Fiecare poate să-şi închipuie ce vrea el", spunea (în cadrul unui
A

,
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film realizat de Thomas Ciulei, realizat, probabil, în 1992) un
bătrân din Brebu Nou (vechiul Weidental, sat de colonişti germani
veniti din Boemia, sat care aproape nu mai există, prin repatrierea
'
locuitorilor
săi). ,,Nu trebuie să se pună în cârcă cuiva (ceea ce
urmează să se întâmple, n.n.) - adăuga el - dar trebuie să se
întâmple; sfârşitul nu poate fi descris şi nici nu poate fi povestit:
el trebuie aşteptat".
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IDENTITARY MECHANISMS:THE CZECHS FROM
BANAT
Summary
In a world that has forged globalization as its new religion, the identification of enclaves - whether we refer to those
of ethnic, religious or of other nature - is only realized with increasing difficulty. Succeeding each other like an avalanche in
number, rapidity, variation, complexity, events impose dissolution ofboundaries that usually characterize particular phenomena. All these are reflected on the levei of identity construction
too. ldentity can be seen as a painting, where heavy brush strokes
correspond to those identity markers which (still) manage to survive in the fast pace of present times, while the pale colours indicate the adulteration of those manifestations which proved tobe
less specific for the community in discussion. Evaluating the history of the Czech villages in retrospect, one can argue that the
double condition, Czech and Catholic, until recently meant a
chance of continuity, more precisely the possibility of evolution
and preservation as 'other' with regards to customs, traditions,
mentalities etc. The migrants inherited the Bohemian way oflife,
passed on through generations, as this type of existence was being transposed in the new home country. They tried to reconstruct as faithfully as they could the life they had lefi behind, and
the results of this effort was intended to facilitate the adaptation
process. Migration, regardless of its causes, means detachment
from an identity and endeavouring to create another because often the person coming from the outside, the foreigner, the other,
does not belong to our world and is often being treated with
suspicion, fear, distrust, curiosity - and with much more attention, tension, condescension, pity and indifference. The list could
go on. The endeavour of the colonized people was even greater
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since it was clear that there was no way back. The peasants,
small artisans, skilled workers and wood cutters, who had chosen to follow Magyarly's agents, liquidated their fortune, hoping
that living în Banat meant a better life from a financial point of
view. No doubt, the disappointment many of them felt when
they faced the reality of the places that were meant for them lead
many colonizers to chose other options: settling în neighbouring
villages; going to the other side of the Danube or to Hungary;
and even retuming to their home land. A century later the phenomenon of oscillation between the home country and the adoptive country was going to repeat itselfin the opposite direction.
The Czechs who had, on the basis of the agreement concluded
în 1945 between the Czech and Romanian govemment, lefi to
repopulate mainly the Sudetenland region, but also parts of
Moravia, came back, partially cheating on the authorities' vigilance. The reason was the same: dishonoured promises, this
time from Prague leadership.
These life stories have offered us the chance to come în
contact with the community formed by the six villages, with their
good and bad points, with their fight for survival în a world where
the progress of the community they belong to îs leading to the
disintegration of their traditional way of life rather than its
consolidation. Evidently, în a multicultural world where all the
ways of expressing oneself represent a part of reality it îs probably
pointless to believe that the Czech villages from southem Banat
will disappear. Yet "Anybody can picture what they want," an
elderly man from Brebu Nou said în a documentary film by
Thomas Ciulei, probably shot în 1992. Brebu Nou îs the former
Weidental village of German colonists from Bohemia, which has
almost vanished, due to the relocation of its inhabitants. The old
man continued: "There îs no scapegoat [for what îs about to
happen] - he added - but it has to happen; you can neither
describe nor narrate the end: all you can do îs wait for it to come."
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A MAGYARORSZĂGI BOLGĂROK IDENTITĂSA
Taso Doncsev, Budapest (Hu)

Talan megkockaztathatjuk azt a kijelentest, hogy
szazadunk egyik jellemzo jegye az identitas valtozas: korabbi
identitasok atalakulasa es ujabbak keresese es kialakulasa. Ez a
folyamat leginkabb a foldrajzi es tarsadalmi mobilitasban
mutatkozik meg es kivaltkepp elesen vetodik fel a migransok
eseteben. A tudomanyos kutatasok, de a mindennapi tapasztalat
is azt igazolja, hogy a migraci6t kivalt6 okokt61 fiiggetleniil annak
kovetkezmenyei etnikaijellegiiek. Maga az a teny, hogy valaki
idegen komyezetbe telepiil at es meg inkabb az ottani tart6s let
erinti a bevandorl6 etnikai ontudatat, sot lelkivilaganak egeszet,
kulturalis szokasait, s fokent nyelvhasznalatat es nyelvismeretet.
Mindez nem csak a bevandorl6 szubjektiv szandekat61 fiigg, de
nagymertekben befolyasoljak az uj, idegen komyezet objektiv
feltetelrendszerei es a bevandorl6t ero tarsadalomlelektani
megnyilvanulasok. Amikor az ember sajat nyelvi, kulturalis
kornyezeteben el, sajat etnikai onazonossaganak tudatositasa
lenyeget tekintve elmeleti szintii. Homogen kozegben a
szemely~s identitas, vagyis individualis letiink tenyenek es
folytonossaganak, elettortenetiinknek tudati tiikrozodese szinte
termeszeti adottsagkent erzekelheto, ami magat61 ertetodo, am a
bevandorlas tenyevel az egyen tudataban eloterbe keriil
onazonossaganak etnikai oldala. Ha a bevandorl6nak felteszik
azt a kerdest, hogy „Kicsoda On?", akkor o az
onmeghatărozasanak, onidentifikalasanak eppen ezt a tărsadalmi
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minoseget emeli ki. A bevândor16 es azot koriilvevo eltero etnikai
komyezet interakci6i eredmenyekepp a bevândorolt tudatâban
sokszorta gyakrabban aktualizâl6dik ez az identitâs elem, mint
ahogy ez a szillofoldjen tortent. Tehât a szâmtalan dinamikus
helyzet folyomânyakepp az etnikai elemek hangsulyosan es
statikusan beepiilnek a bevândorolt enjebe es ez târsadalmi es
szemelyes identitâsânak âlland6, dominâns jegyeive vâlhatnak.
Az etnikai onmeghatârozâs szoros kolcsonviszonyban
van az etnikai meghatârozottsâggal, sajât kiilonossegiink
tudatositâsa a târsadalmi komyezetbol erkezo jelzesekbol ered.
Az egyen idegenkent val6 eszlelese fiigg a konkret tortenelmi es
târsadalmi viszonyrendszertol. A bevândor16t es csoportjât a
tobbsegi târsadalom egesze, azaz a kiilonbozo âllami es târsadalmi
intezmenyek, illetve târsadalmi csoportok eltero kriteriumok
alapjân azonositjâk. A szeles ertelemben vett târsadalom az
idegent kozmegegyezesen alapul6 kiilso megkiilonbozteto
jellemzok alapjân azonositja be (rasszjegyek, oltozet, târsas
viselkedes, beszed) mindezek 6hatatlanul befolyâsoljâk a
bevândorolt es a kiilonbozo târsadalmi retegek kozotti
interakci6kat. Ebben a folyamatban fontos koriilmeny az, hogy
a târsadalom egesze es az egyes târsadalmi csoportok mikepp
viszonyulnak ahhoz az etnikai kozosseghez, melynek a
bevândor16 is tagja. Az sem lenyegtelen, hogy a bevândorl6k
jelenletet es tevekenyseget mikepp iteli meg a befogad6
târsadalom: azt erzekeli-e, hogy a bevândor16 veszelyezteti, serti
val6s es velt erdekeiket, vagy sem. A târsadalom negativ
viszonyulâsa: a hetkoznapi eloiteletesseg hangsulyos jelenlete
eseten vagy a hivatalos âllami adminisztrâci6 gyakorlatâban
fellelheto hâtrânyos megkiilonboztetes âltalâban ket fajta
viselkedest vâlthat ki a betelepiilokbol: a korâbbi identitâst61
val6 elhatârol6dâst, es az uj târsadalmi komyezettel val6
azonosulâst avagy bezârk6zâst a sziikebb csoportba es az
identitâsjegyekhez, es a hagyomânyokhoz es szokâsokhoz val6
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gorcsos ragaszkodast. A bevandorl6 es annak kozossege
iranyaban megnyilatkoz6 kedvezo viszonyulas elosegitheti az
etnikai identităs termeszetes megorzeset es szabad, melt6sagteljes
kinyilvanitasat egyidejuleg a tobbsegi tarsadalom kulturajanak
elsajatităsat. Amikor a bevandorl6 az onmeghatarozas aktusaban
szemelyisegenek etnikai sajatossagat hangsulyozza, akkor e
minosegenek az elemeit osszegzi, amelyek kiilon-kiilon nem
mindig tudatosodnak es termeszetesen nem is nyilvanulhatnak
meg egyidejiileg, bar komplex m6don jelen vannak a
kijelentesben es jelentos erzelmi toltessel birnak. Az
onmeghatarozas folyamataban benne foglaltatnak mind az
objektiv adottsagok, mind pedig a szubjektiv viszonyulasok (nev,
szarmazas, sziiletesi hely, allampolgarsag, anyanyelv, kultura,
vallas, nem, kor, foglalkozas, masreszt az etnikai identităs tudata,
etnikai onerzet,jellemvonasok, hazaszeretet, nemzeti biiszkeseg
stb.). Az etnikai azonossag tudatanak, az etnikai ontudatnak
feltetleniil objektiv tenyekre kell epiilnie, amelyekhez a
szocializaci6 folyaman erzelmi megerositesek, azonosulasok
tarsulnak, ami vegiil is oda vezet, hogy idegen komyezetben az
onmeghatarozas aktusaban es az egyen etnikai kozosseghez val6
onbesorolasaban fogalmoz6dnak meg es manifesztal6dnak. Az
onmeghatarozas az egyen egyseget fejezi ki az altala felvallalt
kozosseggel es kiilonbseget jelzi mas hasonl6 emberi
kozossegektol. Az esetek tulnyom6 tobbsegeben a nyelv, a
nyelvtudas szintje es hasznalata az identitas egyik legfontosabb
osszetevo eleme, ez az egyik legfontosabb kriterium, mely alapjăn
az egyennek a kozosseghez val6 tartozasa beazonosithat6. Az
onmeghatărozăs szubjektiv megnyilvanulăs, amely minden egyen
elvitathatatlan joga, de ha nincs megfeleles az identitast
meghataroz6 objektiv tenyez6'k es a felvallalt azonossag kozott,
akkor zavar, krizis, illetve az onazonossag erzesenek valtozasa
kiserheto nyomon.
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A bevandorl6k ket orszag, illetve ket kozosseg erotereben
leteznek, akkor is ha ezt nem ismerik el. Ezt az eroteret azok a
kolcsonos kapcsolatok lete, vagy hianya hatarozza meg, amelyek
fennallnak vagy sem a bevandorl6 es sziilofâldje, illetve a
valasztott hazaja kozott, tovabba a kiilfâldi komyezetben letezo
bevandorl6i kozosseg es az egyen kozott. Az 6haza elhagyasanak
okai, illetve mas orszagba val6 bevandorlas inditekai sokfelek,
elteroek lehetnek, de ugy erezziik, hogy a bevandorl6
szempontjab61 sorsdonto, hogy az attelepillest ideiglenesnek vagy
veglegesnek tekinti. Mindez az alkalmazkodas es azonosulas
kiilonbozo strategiait feltetelezi.
A bolgarok magyarorszagi bevandorlasa a bolgar nep
koreben kialakult, evszazados hagyomanyokra visszatekinto
vandormunkassag folyomanyakent jelentkezett. A XVII-XVIII.
szazad fordul6jân a vândorkerteszek elsokent a kozep-bulgariai
Ljaszkovec kozsegbol âramoltak ki kiilhonba- Erdelybe, eloszor
Brass6 kornyekere, majd Havasalfoldre, Moldvâba es
fokozatosan a mai Magyarorszâg egesz teriiletere. Az eddig
ismert adatok tanusâga szerint a bolgarkerteszek a XIX. sz. 70es eveibenjelentek meg Baranyaban, illetve Csongrad megyeben.
A szâzadfordul6ra Budapesten, a fovâros komyeken es szinte
minden nagyobb magyar vâros korzeteben megtelepedtek.
Bulgaria ujkori allamisagânak megteremteset kovetoen,
azaz 1878 utan a sziikseges megszoritâsokat fenntartva allithatjuk,
hogy az Osztrak-Magyar Monarchia, majd Magyarorszag es
Bulgaria kapcsolatait, kiilpolitikai tajekoz6dasât nem a
konfrontâci6 es a konfliktusok, hanem j oval inkabb a partneri es
szovetsegesi magatartâs jellemezte. Ez a megallapitas az elmult
kozel 130 evre es napjainkra is ervenyes. Mindez feltetleniil
kedvezo koriilmenyeket teremtett az itt elo es dolgoz6 bolgâr
âllampolgârok szâmâra. A kozponti âllami szervek es a
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helyhat6sagok inkabb tamogat6lag, mintsem gatl6lag
viszonyultak a bolgar betelepiilok gazdasagi tevekenysegehez
es adminisztrativ iigyeihez.
Nem szabad megfeledkezniink arr61, hogy a bolgar
kerteszek termelo tevekenysegiikkel hianyt p6toltak, uj
sziiksegleteket elegitettek ki. Nem a hagyomanyos
mezogazdasagi szferaban jelentkeztek versenytarskent,
ellenkezoleg, a kesobb letrejott magyar intenziv, ontozeses
kerteszetek a megismert gyakorlatot hasznositottak. Mikozben a
bolgarok foleg az iparosod6 es vărosiasod6 korzetek
zoldsegigenyet biztositottak, nem tagoz6dtak he a magyar
târsadalomba, hanem etnikailag zart szigeteket alkotva megoriztek
gazdasâgi onăll6sagukat, kiilonallasukat es etnokulturalis
sajatossagaikat es identitastudatukat. A bolgarsag mindenkori kis
szamaranya (5-10000 f6'), a politikai-tarsadalmi eletben elfoglalt
marginalis helye tarsadalompolitikai erdekeket nem
veszelyeztetett, lehetosegeinel szerenyebb eletvitelevel,
hagyomanyos paraszti es kereszteny ertekrendjevel szinte
mindeniitt kivivta a tobbsegi komyezet rokonszenvet es
megbecsiileset. A bolgar kerteszcsapatok etnikai, sot neprajzi
szempontb61 is egysegesek voltak. Ennek eredete meg ma is
erzekletesen tapasztalhat6: a magyarorszagi bolgarok mintegy
fele ket kozsegbol, Polikraistebol es Draganovob61 (KozepBulgaria) szarmazik. A munkacsoportok szocialis mutat6i is
egysegesek voltak: felnott, munkakepes ferfiak es ifjak azonos
szokasokkal, ertekekkel es gondolkodasm6ddal. A tarsulas
tavaszt61-oszig tartott. A nyereseg felosztasa utan a vallalkoz6k
visszatertek sziilofalujukba, hogy tavasszal ujra kezdjek a munkat.
A tarsasag egyseges egeszet alkotott, termeszetesen a falusi elet
teljessege nelkiil, hiszen a csalad tobbi tagja altalaban otthon
maradt. A magyarorszagi bolgarsag demografiai osszetetele a
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văndorkerteszkedes

miatt a magyar es a bolgăr ătlagt6l eltert.
Meg a 60-as evekben is 2: 1 volt a ferfiak es a nok arănya a
nepessegen beliil, amely az6ta kiegyenlitodott. Am ez a nepessegi
osszetetel a szokăsokra es a hagyomănyos nepi kulturăra is
rănyomta a belyeget. A bolgăr hagyomănyok, fokent az etkezesi
szokăsok megorzese mellett, a magyar vărosias eletvitel ătvetele
volt a jellemzo, peldăul a ferfiak eseteben egyăltalăn nem
beszelhetiink magyarorszăgi bolgăr nepviseletrol. Ugyanakkor
kohezi6s, megtart6 erokent hatott es hat ma is a cirill betiis irăs
vallăsi gyokerekbol tăplălkoz6 kulturăja, a muvelodes es a tudăs
tisztelete, a pravoszlăv hit, a szoros es rendszeres kapcsolat az
6hazăval es a magyarorszăgi bolgăr intezmenyek es szervezetek
orszăgos szintu, kozponti jellege. A bolgărok gazdasăgi
fiiggetlensegebol fakad6 jogos onerzete szilărd alapul szolgălt
az etnikai azonossăg văllalăsăhoz.
A bevăndorl6k termelo tevekenysege, eletm6dja, a
letelepedes fokozatai szerint az etnikai kozosseg formăl6dăsănak
negy szakaszăt kiilonboztethetjiik meg. Az elso a kezdetektol
1914-ig tartott. Ezt nevezhetjiik az ingăzăs spontan idoszakănak.
A măsodik az elso vilăghăborut kovetoen 1951-ig terjedt. Ezt a
tărsulăsos kertmuvelesi m6dt6l a csalădi muveles fele tarto
ătmenetkent, az etnikai letet fenntart6 intezmenyek: egyesiilet,
egyhăz, iskola, kerteszszovetseg megteremtesenek es
miikodtetesenek idoszakakent jellemezhetnenk. A harmadik 1990ig, a rendszervăltăsig tartott. Ekkor zajlott le a magyar es a bolgăr
nemzetgazdasăg szocialista ătalakităsa, amely az ingăzăs
felbeszakadăsăt, majd a migrăci6 teljes felszămolăsăt jelentette, es
egyben a kozosseg ălland6sulăsănak, vegleges letelepedesenek,
belso ătalakulăsănak folyamatăt is. Ekkor, 1957-ben teremtette
meg a kozosseg kozadakozăsb6l legf6bb băzisăt, a budapesti
muvelodesi otthont. A negyedik a kisebbsegi torveny elfogadasăval
(1993) illetve az onkormănyzati rendszer kiepiilesevel (1994-95)
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veszi kezdetet es napjainkig tart. Az etnikai identitast es identitas
tudatot fenntart6 es atorokito, a termeszetes etnikai szocializaci6t
biztosit6 feltetelek az 50-es evek folyaman atalakultak. Az objektiv
koriilmenyek kovetkezteben az etnikaijelleg megorzesevel, illetve
tovabbadasaval kapcsolatos kerdesekben, a tobb szaz telepiilesen
(300) szetsz6rtan elo bolgâroknal a szokasok, hagyomanyok es a
korâbbi kozossegi normăk kenyszerito erejenek helyebe a kozosseg
altal kevesbe befolyasolt es szankcionalt spontan vagy tudatos
csaladi dontesek leptek.
A magyarorszagi bolgar diaszp6rara az 1950-es evek
kozepeig a foleg mezogazdasagi fizikai munkat csaladinagycsaladi keretben vegzo endogam csaladb61 szarmaz6,
Bulgâriaban, vagy zomeben bolgar komyezetben nevelkedett,
ketnyelvii, de f61eg bolgârul beszelo, bolgar allampolgârsagu tipus
volt a jellemzo. A 80-as evekre jelentos valtozasok zajlottak le a
nepessegben, megnott a vegyes hazassagban elok es a felsofoku
vegzettseggel rendelkezok szama. Napjainkra es az
elkovetkezendokben egyre inkabb olyan tipus lesz az uralkod6,
aki tobbnyire magyar munkaszervezetben, reszben szellemi
munkat vegez, etnikailag exogam csalâdban el, Magyarorszagon
szocializal6dott, ketnyelvii, de interakci6iban foleg a magyar
nyelvet hasznalja, magyar allampolgarsaggal rendelkezik es
ertekorientaci6jara, viselkedesere es gondolkodasm6djara a
magyar minta dominans befolyast gyakorol. Kutatasaim
ereclmenyei arra utalnak, hogy az etnikai identităs objektiv eternei
(nyelv, nev, allampolgarsag) megvaltozasa az elso generaci6nal
nem jar egyiitt az azonossagtudat valtozasaval, A masodik
nemzedeknel azonban, es foleg a harmadik nemzedeknel, a
leszarmazottak kozott akkor tapasztalunk kifejezett bolgar
azonossagtudatot, ha az identitas objektiv osszetevoi koziil negy
- a bolgar nev, az endogam szarmazas, a bolgar nyelv ismerete
es a bolgar allampolgarsag meglete - jelen van. A kiilonbozo
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osszetev6'k fiiggvenyeben elter6' azonossăgtudatot tapasztalunk.
Ezek nem ertelmezhet6'ek egyertelmiien sem bolgămak, sem
magyarnak, hanem koztes onmeghatărozăsok alakultak ki
(felbolgăr, felig bolgăr-felig magyar, bolgăr szărmazăsu).
Az 1990. evi rendszervăltozăs a magyarorszăgi
kisebbsegek eseteben is jelent6's văltozăsokat hozott. Megn6'tt
az egyeni es a szervezeti szabadsăg, mozgăster. A bolgărsăg
eseteben els6' izben nyilt lehet6'seg arra, hogy kăzossegi
tevekenyseget, oktatăsi, kulturălis, vallăsi eletet magyar
koltsegvetesi tămogatăs reven is gazdagithassa. A 90-es evek
derekăt61 a 12 osztălyos kettannyelvii iskola mellett un. szombati,
nyelvet es kulturălis ismereteket oktat6 is miikodott 2003-ig.
Megszunese utăn 2004-to'l Bolgăr Nyelvoktat6 Kisebbsegi
Iskola alakult, ahol 12 evfolyamon nyelvet es nepismeretet
tanitanak heti 4 6răban. Fokoz6dott az egyhăz kozosseg6sszetart6 ereje. Bebizonyosodott, hogy ez az egyetlen intezmeny
es kommunikăci6s helyszin, ahol a bolgăr nyelv kizăr6lagos
dominanciăt elvez. Szinesedett es tartalmasabbă vălt az egyesiileti
elet es a miivel6'desi haz sokfele rendezveny kozponti szervez6'je
lett. B6'viiltek es rendszeresse văltak a bolgăr illetve ketnyelvii
kommunikăci6s eszkozok. A 90-es evek eredmenye, hogy
foly6iratot, ujsăgot, konyveket jelentet meg a kozosseg,
kutat6intezetet, szinhăzat miikodtet, rădi6adăssal, tv-sugărzăssal
rendelkezik. A fiatal nemzedek legnepszerubb kezdemenyezese
a neptănccsoportok letrehozăsa. A tobb mint tiz eve miikod6'
egyiittesek szereplese a tagokon kiviil az egesz kisebbseg szâmăra
a nepzene, az enek es a tanc reven a nyelvhez es az el6'dok
identităsăhoz es az 6hazăhoz val6 kot6'dest is jelentik.
Gazdagodtak a gyermek, ifjusăgi es id6'skoruaknak sz616
retegprogramok es az alkot6 ertelmiseg miihely munkăi. A
korăbbi părtăllami iinnepekhez igazod6 osszejoveteleket a
hagyomănyos nepi naptărhoz es az egyhăzi iinnepekhez kot6'd6'
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jeles napok văltottăk fel. ( januăr 6-a vizkereszt, januăr 21-e a
băbaasszonyok napja, februăr 1-e Szent Trifon, a szoleszek es
kerteszek vedoszentjenek ilnnepe. mărcius 3-a Bulgăria uj-regi
nernzeti ilnnepe, az oszmăn rabsăg al6li felszabadulăs napja,
ăltalăban ăprilisra esik a bolgăr ortodox husvet, măjus 6-a
Sărkănyolo Szent Gyorgy ilnnepe, măjus 24-e a bolgăr kultura
es a ·szlăv irăsbeliseg ilnnepe, a bolgăr kozosseg legnagyobb
orszăgos megmozdulăsa, amelyrol 70 eve măr minden evben
Budăn a Szechenyi hegyi zoldteriileten tăncos-zenes majălis
kereteben emlekeznek meg. Novemberben van Domotor nap a
kerteszek zărszămadăsi ilnnepe es december 26-ăn a kozos
karăcsonyi mulatsăg napja.
A magyarorszăgi bolgărok szămăra az esetek tulnyom6
tobbsegeben munkahelyilk nem szolgăl anyanyelvi
kommunikăci6s szinteriil, ezert a csoportos nyelvhasznălat az
egyesillet, az iskola, az egyhăz, a kovetseg, a kulturălis intezet
es egyeb bolgăr intezmeny ăltal szervezett helyszineken val6sul
meg. A fentiekben megemlitett rendszeres anyanyelvu
kommunikăci6 sem erheto el minden bolgăr szămăra, hiszen
szetsz6rtan elnek az orszăgban. Az anyanyelvi kommunikăci6ra
a szabadidos tevekenysegek, a csalădi, rokoni, barăti
osszejovetelek nyujtanak alkalmat, de a târsasăg nem bolgâr tagjai
kedveert sok esetben az ăltalânosan ismert magyar nyelv dominăl.
Hiăba novekedett a szabadido a modem elet ăltal megkovetelt
kepzesekben es tovăbbkepzesekben, es egyeb tărsadalmi
elfoglaltsăgokban val6 reszvetel tovăbb csokkenti az anyanyelvi
kommunikâci6 lehetseges tartamât. Korunkban az emberek
eleteben a televizi6zăs meghatâroz6 szabadidos elfoglaltsâg, a
magyarorszăgi bolgărok îs âltalâban magyar nyelvu televizi6s
musorokat neznek, bar foghat6k bolgâr csatomâk îs. Televizi6zăs
kozben a târsas kommunikăci6 minimălis es a musorokr61
tobbsegeben magyarul văltanak sz6t. A diplomăsok es a fiatalabb
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korosztaly koreben talaljuk a legvaltozatosabb szabadidos
elfoglaltsagokat, azonban ezek is fokent magyar nyelvi
komyezetben val6sulnak meg. Ezt a nyelvi egyoldalusagot csak
reszben ellensulyozzak azok a rendezvenyek, amelyeket a
budapesti bolgar intezmenyek szerveznek. A regmultban, a II.
vilaghaborut megelozoen a bolgarkerteszek a telet Bulgariaban,
otthoni komyezetben toltottek. Ma az aktiv dolgoz6k kozel egy
h6nap szabadsaggal rendelkeznek, ezt sem forditjak minden
evben bulgariai nyaralasra es rokonlatogatasra. A bolgar nyelv
megorzesenek tovabbi eszkozei a konyvek, az ujsagok, a
levelezes, az internet.
A nyelvmegorzes szempontjab61 a mai bogar csaladok
eletm6djaban a felnovekvo nernzedek szocializaci6janak eltero
volta hangsulyozand6. A II. vilaghaborut megelozoen a
bolgarkerteszek gyermekei 12-13 eves korukig tobbnyire a
sziilofaluban, az 6hazaban nevelkedtek es utana keriiltek
Magyarorszagra, es eletiik szintere az endogam csalâd es a kert
volt. Ma mar a ifju nemzedekek Magyarorszagon nevelkednek,
hiszen egyiitt el a csalad es megsziint a kerteszek ingâzasa. Idegen
nyelvi komyezetben a sziilok tudatos dontesiikkel, illetve nevelesi
gyakorlatukkal alakitjak ki gyermekeik etnikai ontudatat. A mai
târsadalmi koriilmenyek kozott a kulturalis minta atadasaban mar
nem ervenyesiil a korabbi termeszetesseg, ha az apa bolgâr, akkor
a bolgar kulturalis minta es a nyelv elsajatitasa elegtelen. Sot ma
maraz eletm6dban bekovetkezett valtozasok miatt az endogam
csalad sem kepes mindig arra, hogy onmaga biztositsa az
anyanyelvi kultura atadasat. A sziilok ujsziilottjiik nevenek
megvalasztasaval es nevelesi gyakorlatukkal mar a sziiletes
idopontjaban alakitjâk gyermekeik identitâstudatât. A bolgâr anya
vagy nagymama redszeres es tudatos nevelese es kizar6lagos
nyelvhasznalata nagyon j6 eredmenyeket hozhat. Kivetelesen
bolgar apak eseteben is elofordul, hogy az ut6dok bilingvisek
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lesznek. A

vizsgălatok

azt

mutatjăk,

hogy az etnikai
azonossăgerzet es azonossăgtudat mindenekelott es alapvetoen
a csalădban alkul ki, de az etnikai kultura es a nyelv elsajătităsa
jelen koriilmenyek kozott teljes koriien csak a budapesti bolgăr
iskolăban vagy Bulgăria.ban lehetseges.
Az 1993. julius 7-en elfogadott kisebbsegi torveny a
bolgâr kisebbseget is Magyarorszăgon honos nepcsoportnak
ismerte el. A kilenc evtizedes egyesi.ileti tipusu szervezodes melle
kozjogi jogositvănyokkal felruhăzott szervezetek, orszăgos es
helyi onkormănyzatok jottek letre. Eloszor negy helyen:
Budapesten, Halâsztelken (Pest megye), Miskolcon, Pecsett, majd
1998-tol tovăbbi ket helyen Debrecenben es Szigetszentmikl6son
(Pest megye) alakultak bolgâr kisebbsegi onkormănyzatok, 2002ben mar megotszorozodott a szămuk, 30 bolgăr kisebbsegi
telepi.ilesi onkormănyzatba 150 kepviselot vălasztottak. 2006ban văltozott a kisebbsegi torveny, melynek ertelmeben csak
azokon a telepiileseken lehetett kiirni a vălasztăst, ahol legalăbb
30, egyazon kisebbseghez tartoz6 vălaszt6polgâr nyert bejegyzest
a vălaszt6i nevjegyzekbe. A bolgârok eseteben 70 telepiilesen,
osszesen 2110-en jelentkeztek be, ami messze meghaladta a 2001es nepszămlălăskor a bolgăr nemzetiseghez tartoz6k szămăt
(1358 f6} Vegiil bolgăr onkormănyzati vălasztăst 38 helyen, 21
fovârosi keriiletben es 17 videki telepiilesen tartottak, es osszesen
190 kepviselot vâlasztottak meg. A torvenyi hătter văltozâsa a
kisebbsegi civil szervezetek kezebe adta az onkormănyzati
kepviselolcjeloleset, megsziintetve a fiiggetlenjelolti intezmenyt,
igy valamilyen etnikai identităsi sziirot alkalmazott. Meg nem
kesziiltek ăltalânos elemzesek a tapasztalatokr61, de măr is
bizonyos tenyeket megăllapithatunk. Egyreszt beigazol6dik a
kisebbsegi szervezetek ăllităsa, miszerint a bolgăr populăci6
letszăma j6val nagyobb, mint a statisztikai adatokban szereplo
adat, hiszen a bejelentkezettek kozott csak vălaszt6jogosultak
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kiestek a 18 even aluliak es a bolgăr
ăllampolgărok, măsreszt az identităsban văltozott az
identităselemek sulya, a szărmazăsi osszetevo es a kulturăhoz,
hagyomănyokhoz val6 kotodes tudata vălt hangsulyosabbă es
ezen beliil visszaszorult a nyelvtudăsnak mint meghatăroz6
identităselemnek a sulya, nem is beszelve az ăllampolgărsăgr61
es a nevrol. Itt nem csak az egyenek identităsăban vegbement
văltozăsokr61 van sz6, hanem a szervezetek ăltal is tolerălt

szerepeltek,

tehăt

m6dosulăsr61.

Az 1950-es evektol kezdve erosodott a kisebbsegi
csoporttudat, amely a 90-es evektol a torvenyi hătterrel, az
onkormănyzati rendszerrel es a boviilo kulturălis intezmenyekkel
a meglevo folyamatot elmelyitette es kiszelesitette. Az identităsban
az 6haza szerepe egyertelmuen hătterbe szorult. Dgy tunik, hogy
a legut6bbi ket evtizedben lezajl6 văltozăsok azt eredmenyeztek,
hogy a bolgăr kozosseg gazdasăgi bevăndorl6kb61 vegleg
nemzeti kisebbsegge alakult, ami egyben megujulăst, kulturălis
es onigazgatăsi intezmenyi fellendiilest hozott, de a gyorsul6
nyelvi asszimilăci6 veszelyet is jelentheti.
A kedvezo magyar tărsadalmi kornyezetben, a bolgăr
ăllam es a magyarorszăgi bolgăr intezmenyek szămăra adottak a
feletelek, hogy eljenek a tenyleges es potenciălis lehetosegekkel
annak erdekeben, hogy a hazai bolgar kozosseg megorizze a
bolgăr kulturăt es a nyelvet, a bolgăr ontudatot, a bolgărsăghoz
val6 kotodest, termeszetesen ebben az identităst hordoz6 csalădok
es egyenek felelossege es erofeszitese is megkeriilhetetlen.
A magyarorszăgi bolgăr nepesseg orszăgos adatai.
2001. evi nepszămlălăs, KSH, Budapest, 2002.
A z anyanyelvet vall6k: 1 299 (1990-ben 1370)
A nemzetiseghez tartozăst vall6k: 1 3 58
A nemzetisegi kultunilis ertekekhez, hagyomănyokhoz kotodok 1 693
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Csalădi, barăti

kozossegben a nyelvet hasznăl6k: 1118
Bolgăr ortodox vallăsu: 508
Osszefoglal6
A bolgărok a XIX. szăzad 70-es eveitol kezdve telepiiltek
a mai Magyarorszăg teriiletere. Ez a kis letszămu, nehăny ezres
nepcsoport magyarorszăgi tart6zkodăsănak evszăzadnyi ideje
alatt jelentos szerepet jătszott a magyar paraszti intenziv, ontozeses
kertkultura kialakulăsăban. A ket orszăg kapcsolatainak pozitiv
jellege es a ket ăllam politikai orientăci6jănak părhuzamossăga
az ut6bbi tobb mint szăz evben kedvezo felteteleket teremtett a
hazai bolgărsăg identităsănak megorzesere. A bolgăr bevăndorl6k
termelo tevekenysege, eletm6dja szerint a kozosseg
formăl6dăsănak negy szakaszăt kiilonboztethetjiik meg. A mai
bolgărok magjăt a hajdani kerteszek es leszărmazottaik adjăk,
akik 300 telepiilesen, szetsz6rtan elnek az orszăgban es ăltalăban
nagyvărosi eletm6dot folytatnak, oket es a hăzassăguk,
tanulmănyaik reven ide keriilt honfitărsaikat a szărmazăs es a
kultura kozossege kapcsolja egybe. A 80-as evekig az identităs
meghatăroz6 elemei a szărmazăs, az ăllampolgărsăg, a nev es a
nyelvtudăs volt. Arendszervăltozăssal megindult folyamatok: a
kisebbsegi torveny elfogadăsa ( 1993 ), amely hon os kisebbsegnek
ismerte el a bolgărokat, illetve az onkormănyzati rendszer
kiepiilese azt eredmenyeztek, hogy az identităselemek koziil a
szărmazăs es a kulturăhoz, hagyomănyokhoz kotodes vălt
dominănssă.

A bolgăr kozosseg az elmult 130 ev alatt bevăndorl6 kerteszekbol
nemzeti kisebbsegge vălt. Az ut6bbi măsfel evtizedben boviilt
az intezmenyi rendszer, de fokoz6dott a nyelvi asszimilăci6 is.
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IDENTITATEA BULGARILOR DIN UNGARIA
Rezumat
În secolul nostru identitatea are un caracter schimbător,
datorită mobilitătii geografice si sociale, în toate tările apar
'
,
,
grupuri etnice noi.
Consecinţele migraţiilor au aspect etnic.Dacă individul
migrează într-un alt spatiu, existenta perrnenentă din acel spatiu
îi influentează atât constiinta identitară cât si psihicul.In acelasi
'
'
'
'
timp, imigrantul
este' identificat
de către
autohtoni prin
caracteristicile exterioare( tinută, trăsături rasiale, pronuntie, etc.).
,
'
Foarte important în relatiile care se stabilesc între minoritari si
'
,
majoritate este si ceea ce gândeste societatea majoritară despre
gruparea etnică:În cazul în car; societatea majoritară nu are o
părere bună despre respectiva grupare etnică, individul fie renuntă
'
la vechea identitate şi se identifică cu noul anturaj social fie se
închide în cercul restrâns al grupului său etnic si îsi întăreste
sentimentele fată de identitatea sa.În situatia în ~ar; societatea
'
'
majoritară apreciază grupul etnic, acesta îşi va păstra în mod natual
identitatea etnică, chiar dacă îsi va însusi si cultura majoritătii.
'
' '
'
Emigranţii, chiar dacă nu recunosc acest lucru, trăiesc în
sfera de atractie a două tări. Acestă sferă de atractie este definită
'
' chiar de lipsa acestor legături,care
'
de legăturile comune
sau
pot
să existe sau nu între emigrant si
patria
lui
natală.
,
Motivele părăsirii ţării natale pot fi foarte diverse, dar noi credem
că din punct de vedere al emigrantului ele sunt decisive, la fel
cum este important dacă acesta consideră emigrarea definitivă
sau temporară.
*
Emigrarea bulgarilor în Ungaria s-a datorat tradiţiei acestui
neam de muncitori migranti.Pentru prima oară au plecat să practice grădinăritul în alte părti'în secolele 17-18.Mai întâi au ajuns în
'

'

'
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A

'

Muntenia, Moldova, si Transilvania,de unde au plecat mai departe
în Ungaria.În anii 70 ai secolului 19.au fost deja atestaţi în comitatele
Baranya si Csongrad, iar la începutul secolului 20 în vecinătatea
' şi pe lângă toate marile oraşe.
Budapestei
Bulgarii stabiliti în Ungaria au fost putini la număr, încât
,
'
nu amenintau
, interesele social-politice.Ei aveau propriile traditii
,
rurale si
crestine,
nu
reprezentau
o
concurentă
pentru
maghiari.
,
,
,
Initial
, grupurile de muncitori, bărbati, si
, tineri, veneau din
comunele Polikraiste şi Draganovo, lucrau din primăvară până
în toamnă iar după terminarea lucrărilor şi ridicarea banilor se
întorceau acasă, la familiile lor.
Totusi
, în perioada în care au stat departe de familiile lor,
în alt mediu, obiceiurile li s-au schimbat, mai ales cele privind
încât chiar
alimentatia.
, Stilul de viată
, a devenit unul orăsenesc
,
putem spune că acesti bărbati bulgari nu aveau costume populare.
In schimb o putere mare de coeziune a fost şi este şi astăzi
scrierea chirilică, care se hrăneste
din rădăcinile credintei
,
,
pravoslavnice, legăturile strânse cu patria mamă, susţinerea
institutiilor
bulgare din Ungaria.
,
Formarea identităţii bulgare în Ungaria a străbătut 4 etape:
1. Prima etapă, cea a migratiei secundare, la muncă, a tinut
'
'
până la 1914;
2. În a doua etapă, care a ţinut până în 1951, s-au format
asociatiile, bisericile, scolile;
'
3. A treia' etapă a ţinut până
în 1990;
4. A patra etapă a început în 1993 ,odată cu aparitia legii
'
minoritătii si tine până azi.
, ' '
Până în 1950 diaspora bulgară se caracteriza prin
bilingvism.Totuşi căsătoriile erau endogame şi se făceau cu
persoane din Bulgaria sau din zone populate cu bulgari, se vorbea
mai ales bulgara, caracteristic fiind modelul bulgar de cetătean.
'
Din 1980 în viaţa grupului au intervenit mai multe
schimbări. Au devenit la modă căsătoriile mixte, între
A

,

,
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membrii comunitătii au apărut si intelectuali, modelul de
'
'
viată este cel maghiar.
' După 1990 bulgarii din Ungaria au avut pentru prima
oară posibilitatea să desfăsoare activităti comunitare, scolare,
'
'
culturale si bisericesti, în' care au folosit
limba bulgară.De
asemenea,' alături de 'scoala
în limba bulgară, în 2004 a fost
,
deschisă o scoală minoritară, în care 4 ore pe săptămână se
'
învată limbă si cultură bulgară.
'
,
Casa de cultură a bulgarilor are activităti variate, de muzică
'
populară, dans şi cântec, stimulând utilizarea limbii bulgare.
După 1990, ca un rezultat al promulgării legii minorităţilor,
au început să fie publicate reviste si ziare si cărti în limba bulgară,
'
'
'
să ia fiintă institute de cercetare, au început să functioneze teatre,
'
'
au fost create emisiuni radio şi de televiziune în limba
bulgară.
Tinerii au fost atrasi în formatii de dansuri populare.
'
'
Tradiţiile populare practicate cele mai multe sunt legate
de sărbătorile bisericesti.Astfel bulgarii din Ungaria tin
,
'
Boboteaza, în 21 iunie Ziua Babei, în 1 februarie pe Sf.Trifon,
patronul viilor şi al grădinilor, în 6 mai Sf.Gheorghe, cea mai
mare sărbătoare slavă din tară, în care în fiecare an în Buda,
' cu muzică şi ramuri verzi.
bulgarii ies la podul Szechenyi
Cât priveşte utilizarea limbii, la locul de muncă de obicei
se vorbeşte maghiara, bulgarii folosesc limba bulgară doar în
familie,între prieteni (câteodată şi acolo se foloseşte maghiara,ca
să înţeleagă toată lumea).
Dacă înaintea primului război mondial tinerii bulgari erau
crescuţi până la 12-13 ani în Bulgaria, abia după acestă vârstă
fiind duşi în Ungaria, azi copiii se nasc şi cresc în Ungaria.
Datorită Legii pentru minorităţi, care recunoaşte grupul
etnic bulgar ca făcând parte din etniile aflate pe teritoriul
Ungariei,în construcţia identităţii bulgare azi patria mamă ocupă
o pozitie secundară.

'
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În concluzie schimbările care au avut loc în ultimele două
decenii au transformat fo~ii muncitori bulgari emigranţi într-o
nationalitate minoritară, ceea ce a însemnat din punct de vedere
'
identitar,
pe de o parte reînnoire culturală iar pe cealaltă asimilare
lingvistică prin folosirea limbii maghiare în aproape toate situaţiile
de comunicare.

THE IDENTITY OF BULGARIAN COMMUNITY FROM
HUNGARY
Sumrnary
Bulgarians have settled in the territory of present-day Hungary
since the seventies of the 19th century. During its century-old
existence in Hungary, this small ethnic group with just some
thousand members played an important role in the development
of intensive Hungarian market-gardening based on irrigation. The
positive character ofthe relations between the two countries as
well as the parallelism of their political orientations during more
than one hundred years created favourable conditions for the
Bulgarians in Hungary to preserve their identity. In accordance
with the productive activities and the way oflife ofthe Bulgarian
imrnigrants, four stages can be distinguished in the development
of the comrnunity. Descendants of the long-ago market-gardeners
constitute the core of the group. They live dispersed in 300
settlements of the country and generally lead an urban way of
life. Comrnon origin and culture links them to other Bulgarians
who live in Hungary because of their marriages or their studies.
Until the eighties, the major elements of identity were origin,
citizenship, name and the knowledge ofthe Bulgarian language.
The processes that started parallel with the change of the political
regime (the adoption of the Minorities Act in 1993, in which
Bulgarians were recognized as an indigenous minority, as well
534
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resulted in making origin and the attachment to culture and to
traditions dominant among the elements of identity.
In the course of the past 130 years, the Bulgarian community
evolved from a group of immigrant market-gardeners into a
national minority. The last 15 years brought the enlargement of
their system of institutions, but also the acceleration oflinguistic assimilation.
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DILEMA COPIILOR NĂSCUT! ÎN FAMILIILE
EVREIEsTI
FORMATE IN ROMANIA DUPA AL
,
DOILEA RAZBOI MONDIAL
A

'

,.,_

"""

~

Madlena Bulboacă
În amintirea părintilor
si
,
, bunicilor mei
Siguranţa, confortul şi reperele unei vieţi demne au fost
răsturnate de al Doilea Război Mondial în familiile evreiesti din

Europa. Întorsi din lagăre sau domicilii fortate, acestia au în~ercat
să se adapte;e si să-si refacă viata, mult'i pe alt~ considerente
'
' de părinti' si bunici.
' Trăind îmtr-o altă
decât cele înrădăcinate
lume, în care cuvântul „evreu" e~a'o stea galbenă cu implicaţii
îngrozitoare, suferind, uimiţi de ceea ce li s-a întâmplat, drumurile
lor s-au îndreptat în mai multe direcţii. O parte au plecat în Israel,
America, Australia etc., o parte s-au înrolat în Partidul Comunist,
presupunând că noua doctrină va rezolva problema evreiască,
iar restul nu stia efectiv ce să facă, nu era hotărâtă.
Însă ~iata mergea înainte si, încet, încet, ca pasărea Phoenix,
'
,
renăscând din propria cenuşă, tinerii au început să-şi formeze familii
şi să spere într-o viaţă mai bună pentru ei şi copiii lor.
Familiile nou încropite în România aveau valorile
fundamentale formate dinainte de război, modificate de groaza că
oricând s-ar putea întâmpla din nou „asa ceva". Si atunci a apărut
dilema: Ce fac, îi spun copilului meu că este evre~? Îi povestesc ce
mi s-a întâmplat mie, familiei mele, prietenilor mei, conaţionalilor
mei? Cum îl pregătesc pentru viată? Cum să-i explic ce înseamnă
'
a fi evreu? ... Şi de aici începe povestea
fiecărei familii.
S-au luat, probabil s-au iubit şi, într-o familie în care erau
si evrei, comunisti sau nu, stabiliti în diverse regiuni ale tării, au

'

'
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'

început să-si educe copiii asa cum i-a dus mintea si sufletul. Si
'
' de la vecini
'
acestia au crescut,
unii stiind' că sunt evrei, altii aflând
'
sau 'întâmplător si neîntelegând
ce este „asa 'mare scofală". Până
'
'
'
au început să-si pună
întrebări. ,,Sunt diferit de altii? Dacă mă uit
în oglindă, văd că nu. Gândesc altfel? In principiu nu. Doar merg
la aceeasi scoală, mă joc cu ei, citesc aceleasi cărti si privesc
' ,
,
' '
aceleasi emisiuni la televizor (în perioada comunistă, în România
' singur program la televiziune). Şi totuşi, peste tot există
exista un
si vor fi antisemiti.
'
Problema' copilului se reflectă în modul în care îşi acceptă
sau nu acest statut si prin felul în care urma sa-i fie afectată viata
'
' dublă. Erau lucruri pe care le putea discuta
care, de multe ori, era
cu toti prietenii, evrei si neevrei, si lucruri despre care putea vorbi
' prieteni evrei,' în care avea
' încredere: despre emigrare,
cu unii
despre rudele aflate dincolo, cu care se coresponda în secret, despre
povestite îngrozitoare, care s-au întâmplat în aproape fiecare familie,
' asimilare şi dezrădăcinare. Duplicitatea nu face bine
despre
nimănui, dar mai ales unui copil, care nu are, la o vârstă fragedă,
discernământul despre ce are voie să spună sau nu.
În prima mea zi de scoală, pe prima mea colegă de bancă
(am rămas şi acum prietene,' după 45 de ani) am întrebat-o: ,,Eşti
situ evreică? Ai situ un unchi la Craiova? (Unchiul meu era în
'
'
Israel,
dar nu mi s-a
spus.) La care, fetita mi-a răspuns că nu este
si habar n-are ce înseamnă „aia" (la care 'eu i-am dat niste explicatii
'
' Bucuresti,
-' sincer, nu le mai tin minte), că are si ea un unchi, dar la
' vadă. M-am întors
' mirată acasă, cu întrebarea
'
care vine mereu să-i
pe buze: ,,Unchiul nostru Sami, de ce nu vine?" Bunicu' şi bunica
au început să plângă şi mi-au explicat ce înseamnă „Craiova" si durerea că, poate, n-o să-si mai vadă băiatul niciodată.
'
În acea perioadă, î~ scoală erau multi copii evrei care,
'
'
„proteiati" de părinti, nu stiau
că sunt evrei. Necunoasterea
J '
'
'
'
adevăratei lor origini le-a afectat viziunea asupra vietii, iar mai
'

A
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'

târziu, când au aflat, reactiile
, au fost dintre cele mai diverse: unii
au fost încântati, altii traumatizati, dar majoritatea poate nu înteleg
' '
'
,
nici astăzi de ce nu li s-a spus.
În multe colturi ale tării, evreii care nu-si negau originea
,
'
'
încercau să facă parte dintr-o comunitate şi să lege prietenii bazate
Pe diferite criterii, în care reuseau să-si creeze un climat
'
'
asemănător cu cel de acasă. La bunica mea veneau evrei din
toate regiunile României Mari, vorbeau idiş şi observau cu plăcere
că multe obiceiuri si legende erau comune, schimbau retete de
'
'
prăjituri şi visau să meargă să vadă Israelul.
Visul bunicei mele era să vadă Zidul Plângerii si să scrie
' numai
o scrisoare către Dumnezeu, în care să-i ceară ceva stiut
'
de ea - poveste pe care o spunea atât copiilor, cât şi bunicilor din
blocul unde stăteam. Ne promitea că o să ne dezvăluie ce a scris
în ea după ce a ajuns .... Si a ajuns, ... a văzut o multime de
'
,
oameni necăjiţi, din toate colţurile lumii, punând câte o scrisoare
în breşele Zidului ... şi s-a gândit că problemele ei sunt mărunte
si că Dumnezeu a aiutat-o: copiii si nepotii ei erau sănătosi, asa
'
:.,
'
'
'
'
că n-a mai lăsat scrisoarea. Si noi, copiii din bloc, am rămas
'
dezamăgiti ... , dar mirati că în toată lumea se stia povestea cu
,
,
'
Zidul Plângerii. (Chiar ieri mi-a povestit o prietenă că a fost la
Ierusalim si a pus si ea o scrisoare; nici de la ea n-am aflat
'
,
continutul.
).
,
Cu bunicii mei, profund religioşi, totul era simplu, nu
conta ce esti, conta să fii om, să respecti pe fiecare si să nu încerci
'
,
'
să-l judeci ... Nici tatăl meu, din perspectiva sa ateistă, nu judeca
oamenii. Cele două conceptii de viată, foarte diferite în esentă,
'
'
,
se întâlneau în acelaşi punct, rezolvând dilema copilului: a fi Om
înseamnă acelasi lucru, indiferent de religie sau nationalitate.
'
,
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THE DILEMMA OF JEWISH CHILDREN BORN 1N
ROMANIA AFTER WORLD WAR TWO
Swnmary
The article is based on the memories of the author about a Jewish
house. She tells about a period of time after the World War Two
when the Jewish community setup and tried to reconstruct their
lives. Some of them became communists, but they avoided to
tel1 to their children that they were Jewish in order to protect
their life.
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RROMII DIN KIKINDA PE DRUMUL EMANCIPĂRII
ÎNTRE INTEGRARE sI REALIZAREA IDENTIT ĂTII

'

'
Dusan Deanac, Kikinda(Srb)

În urma războaielor si a izolării, ceea ce caracterizează
'
societatea noastră raportată la lumea externă este faptul ca statul
nostru, aflat mereu pe poziţia „statului tranziţional", trebuie să se
reflecte prin prisma ONU, UE, NATO, Băncii Mondiale, care
aduc decizii hotărâtoare pentru viaţa actuală, dar şi proiecte pentru
cea viitoare.Comunitatea înternatională are un amestec în
toate.Aceasta impune şi dă sentinţe,' iar organele noastre statale
se supun hotărârilor lor, pe care le execută, adeseori fără să se
opună în nici un fel.Aşa se face că într-un fel suveranitatea noastră
statală este într-o mare parte limitată.
Pe plan intern este vizibilă o anumită democratizare şi
dobândire a drepturilor omului.Aceste procese se află în umbra
inferioritătii statale si a neoliberalismului furtunos.
'
'
Societatea
noastră si statul Serbia trece prin multe „Scile
si Caribde".Totusi societat~a încearcă să-si revină.Devine vizibilă
' se întemeiază pe filosofia
'
o' nouă politică, care
pluriculturalismului,
a tolerantei etnice si culturale, a egalitătii nationale si sociale.
,.,,
'
'
'
'
In acest curs este inclusă si comunitatea etnică
'
rromă.Aceasta trăieste în ultimii doi-trei ani o adevărată
'
emancipare socială.
Acest fapt este vizibil si în Kikinda.Si acesta a fost si
'
'
motivul alegerii acestui subiect.'
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https://biblioteca-digitala.ro

Rromi pentru prima oară se organizează în asociatii
'
proprii, partide politice, formaţii culturale.
Pentru prima dată se constată la rromi constiinta de
sine.Din marginea societătii, din abisul social se ' fac ' pasi
'
însemnati, care as îndrăzni să' spun, sunt o conditie sine-qua-non
'
'
'
spre integrare în societate.
Când comunitatea, mă gândesc la cea locală, dar si la
' în
cea statală si intematională, doreste sincer să integreze rromi
'
'
societate, atunci
e posibil
si vizibil' progresul.
„Decada rromilo/'(2005-2015)este până în prezent cea
mai importantă actiune, care va contribui la recunoasterea socială
' din Kikinda.
'
si culturală a rromilor
'
Decenii întregi, organele locale au avut numeroase
robleme
cu rromi, care au trăit neintegrati, la periferiile oraselor
P
'
'
si satelor.
'
În scopul unui oarecare control, în perioada dintre cele
două războaie mondiale,conducerea locală a Kikindei plătea un
asa numit „Primar al tiganilor"(Bulibasă), care-i tinea sub con,
'
'
'
trol si acorda informatii organelor locale despre miscările si
'
'
,
'
activitătile rromilor.
'Abia în perioada „Decadei rromilor" şi pentru prima dată,
comunitatea etnică rromă se autoorganizează.
Într-un timp foarte scurt sunt înfiintate mai multe organizatii
cetătenesti:"RROMA ROTA", ' 1ROMANI ROTA\
'
'
''MULTIKULTURALNI
BANAT", "AMARO KHAM".
Între timp s-au format încă două organizatii, a căror
'
activitate însă nu e vizibilă.
A luat fiintă si o formatie cultural-artistică la Mokrin
' '
' din Mikrin"(U.R.M.A.).De
sub denumirea „Uniunea
rromilor
fapt, aceasta este prima formatie cultural-artistică a rromilor din
'
zona Kikindei.
Conform planului de dezvoltare a mass-media, de acum
doi ani există radioul rromilor-,,ROTA".
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Statul a initiat în ultimii trei ani ani scolari două mari proiecte:
,
'
1.-în patru şcoli generale se predă şi în limba rromă, prezentânduse si elemente ale culturii traditionale ale acestei etnii;
,
'
2-pregătirea copiilor rromi, în limba lor,la ore facultative.
Pe de altă parte, conducerea locală a deschis o Cancelarie
privind problemele rromilor, si altă Cancelarie privind problemele
minoritătilor nationale.In ambele cancelarii functionează ca
,
'
,
angajat câte un coordonator.
Si,
în final, în Kikinda a fost înfiintată
'
, o ramură a partidului
rromilor, asa numit „Uniunea rromilor din Serbia".
'
Ce au realizat aceste organizatii, în acest scurt timp?
Inainte de toate au activat în directia organizării si unirii
,
'
rromilor în asociatiile si organizatiile nou formate.
'
'
,
Aceste organisme în mod formal cuprind 40 până la 200
de membrii.Majoritatea lor participă la câte o activitate, pe care
conducerea o organizează.
Tintele
principale ale organizatiilor
rromilor sunt:
,
,
-integrarea rromilor;
-dezvoltarea tolerantei;
,
-îmbunătătirea
conditiilor
de viată;
,
,
,
-colectarea ajutoarelor materiale umanitare;
-dezvoltarea informatiei,culturii,instructiei si educatiei.
'
' '
'
A

)

A

,

A§ezările

rromilor
Primul contact cu o asezare de rromi am avut-o în anul
'
1991, scriind pentru ziarul KI-PRES
S.
Doi ani mai târziu, în perioada inflatiei mari si a izolării
'
' plasate la
patriei mele am vizitat două aşezări ale rromilor,
marginea oraşului.
Sărăcia era vizibilă în toate părtile.Un locuitor rrom mi-a
'
descris viata de acolo prin trei cuvinte: ,,Aici
locuieste mizeria!"
,
'
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La vremea aceea am notat în jurnalul meu diverse
informatii despre viata din Mali Bedem si Stara Klanica.
'
'
'
Mali Bedem, 16 febr.1993
Trebuie să vii aici si să vezi ce este sărăcia!Nu există
'
palmă de asfalt, gaz; unele căsuţe(bordeie) nu sunt nici ele
electrificate, nu au nici plite de gătit.
În timpul ploilor prelungite, aceste bordeie se „topesc"
sub umezeală.Chiar în fata mea sunt ruinele moi ale unui bordei
' o bătrână, care abia a iesit de sub
huluit.Bordeiul a cazut pe
'
pământul surpat.
Alături se zăresc părţi din alt bordei, ars de mult.Ambele
cazuri au fost prezentate organelor locale, însă nimeni nu le-a
venit în ajutor.
Intru într-o casă compusă doar dintr-o cameră si un hol
micut.În cameră două paturi si un cuptor de gătit.Aici l~cuieste
'
sotul,' sotia, sapte copiii ai lor 'si o noră.Fiul le-a adus o sârboaică
'
'
'
'
din al treilea raion.Fata este minoră.Mirele joacă fotbal într-o baltă
iar ceilalti o păzesc pe mireasă să nu fugă.
' în casa următoare, vecină cu casa arhicunoscutului
Intru
Miska.O bătrână singură trăieste în mizerie. Nu are cu ce să facă
'
focul, iar în loc de usă are cartoane.E
surdă.Când am intrat
plângea.Spune că trăi;şte greu.Îi e frig şi nu are cine să o ajute.
Pe Miska îl cunosc multi în Kikinda, pentru că el adună
'
cartoane si crengi prin oras contribuind
astfel la salubrizarea
'
'
orasului.I s-a asigurat un container, unde el depune ambalajele.
'
În căsuţa lui sunt două patruri, un cuptor pe lemne şi o
masă.Focul arde.Soţia lui spune că soţul i-a asigurat
combustibilul.E un adevărat rai!
Întâlnesc un bărbat frumos, un tânăr lider, pe care îl
vedeam în piaţă.Stă cu o femeie bolnavă psihic.Au doi copiii.El
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spune că se ocupă cu schimbul valutar, la început având doar
câteva sute de mărci.Nu s-a îmbogătit.S-au îmbogătit acei rromi
' legături.Acum
' el cumpără
din oras care lucrau cu sume mari.Ei au
si vind~ marfă pe care o aduce din România."
'

Stara Klanica, 16 febr.1994
Acestă asezare
a rromilor ca întindere ocupă locul imediat
,
după Mali Bedem.S-a înfiinţat imediat după al doilea război
mondial,după bombardarea de către nemţi a unui dâmb de la
g ară.Si-au construit case frumoase, mult mai bune si confortabile
'
decât' cele pe care le-au avut în vechea vatră.Statul
a ordonat
demolarea unor sălase dându-le rromilor cărămida si lemnăria.
'
'
Astăzi această asezare are 44 de case. Toate aceste case
'
dispun de apă,curent electric, au chiar televizoare.
O parte din rromi sunt angajaţi iar o altă parte au plecat
în Germania de când a început războiul.
Schimbările care au avut loc în ţară după 1991 au
influentat
toate etniile, implicit si
rromi.
,
'
Fugind din calea războiului, câteva sute de mii de rromi
au emigrat în ţările din apusul Europei.
Un număr mic de rromi, folosindu-se de tragediile sociale,
s-a descurcat comercializând mărfuri ilegale sau schimbând valuta
la negru.
Acestia s-au îmbogătit relativ repede si au început să-si
'
'
'
'
construiască case şi vile cu etaj, cu suprafeţe de 150-200 m2, dar
cu o arhitectură bizară.
În Kikinda există astăzi două comunităti de rromi, care
'
trăiesc despărţite.
Unii, destui, care locuiesc în oras, sunt integrati.Cei mai
'
multi dintre acestia trăiesc în case mici, tărănesti,
cu ceva' grădină,
'
'
'
,
au apă, curent electric, baie şi automobil. Copiii lor frecventează
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scoala.Dispun
de un venit permanent fie din muzică, comert, cu
,
amănuntul sau chiar servici.
Rromii neintegrati,
au
, care trăiesc la capătul orasului
,
căsute
cu
una-două
încăperi.Cei
mai
multi
trăiesc
la
limita
,
,
existentei si duc în continuare o viată de subzistentă.
'Toma
' Lakatos, coordonator'pentru problemele
'
reomilor
a făcut o anchetă pentru a stabili care sunt sursele permanente de
venit si care cele ocazinale ale romilor din Mali Beden.
'
Prima întrebare: Din ce se întretine
familia d-voastră?
,
Tabelul 1.
ln familie cineva ~-stc p~,nnancnt (ocazional) an~ajat
Ne ocupăm cu a~riculturn
Ne OCllDăm cu diforitc mese1ii
hu.:t:m aimt:rl s1 ,.hisnii:1"
Colt:clărn (produse secundare )fier vechi ni: care îl vindem
Munci sczonk:n.:
Ajutor social şi ajutor pentru cooiii
Pensii în familie
Aiulordc: la rude si p1idt:ni
A_iulor de la organizalii umani lan::
.. Nu slim nici noi''
Alte surse
l\imic

5.55 %

(J,79%
34,01%
7.14%
38,0]0.:;,
0.79%
0.79%
()_79%i
7J~5%i
0,79%
2.37%

Rezultatele obtinute
confirmă sărăcia locuitorilor acestei
,
rrome.
Cea mai mare parte a locuitorilor trăieşte din colectarea
din aiutor social.Nici ei nu stiu cum îsi
Produselor secundare si
'
~
'
'
duc existenta.Un
procent
mai mare este al celor care lucrează ca
,
muncitori sezonieri.
Si
, în acestă anchetă s-a dovedit că rromi vorbesc putin
,
sau nu doresc să vorbească despre comert si „bisnită".
',
' '
Sărăcia e vizibilă pretutindeni în Mali Bedem.E mare
asezări
,
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mizerie, când în toamnele ploioase se desfundă ulicioarele si
'
aproape nu se poate circula de cleiul noroaielor.
A doua problemă cercetată a fost cea privind utilizarea
aparatelor casnice, ca indicator al standardului de viaţă.
La acestă anchetă au participat 65 de gospodării de la
Mali Bandem.
Tabelul 2.
Maşină de spălat rufe
Frigider
Cuptor electric
Televizor
Automobil

7,69%
21,15%
10,76%
55,38%
3,07%
30,76%
67,69%

Combină muzicală
Apă

de la sursa oraşului
Fântână în curte

-

Cişmea comună

9,23%
63,07%

Curent electric
Canalizare

-

Groapă septică

Baie
WC în

1,53%
3,07 %

-

casă

Latrină în curte
,,În mijlocul natrurii"

38,26%
53,84%

În privinta satisfacerii cerintelor de bază constatăm că
'
'
nu sunt legate
toate gospodăriile
la sursa de apă de la
oras,deoarece doar 67 ,69 % beneficiază de surse de apă curentă.
Un ' procent mai mic foloseşte curentul electric. Baia, groapa
septică si canalizarea se află doar la nivel de ideal.
'
Cât
este de redus gradul de civilizatie se vede si după
'
'
faptul că mai mult de 50% dintre locuitori folosesc
pentru nevoile
fiziologice „mama natură".
încă
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Dotarea cu aparatură casnică modernă este precară.
Statistic, la 8 gospodării există câte un frigider, o maşină
de spălat rufe, o plită electrică.Combina muzicală există la câte 5
gospodării,iar televizor la câte 3 gospodării.Doar două gospodării
posedă autoturism.
Cel mai greu suportă aceşti locuitori ai aşezării de rromi
conditiile neigienice în si asa căsutele lor reci si cu igrasie.Acest
'
, '
'
,
lucru îi afectează mai mult decât neangajarea sau integrarea.
Încă visează acesti oameni la „CINEVA",care să-i scoată
din această stare şi nu îşi' propun o integrare şi o muncă la o firmă
de exemplu.
Acest fapt este cel mai bine ilustrat de răspunsurile, care
s-au primit la întrebarea:Ce ajutor i-ar conveni cel mai mult familiei
dumneavoastră?

Tabelul 3
Cei integrati la rubrica „altceva" au răspuns că acceptă
orice fel de ajutor si' de la oricine.
În organiz~tia cetătenească „RROMA ROTA" există
' situatie se află în altă parte.
constiinta că iesirea 'din acestă
,
'
'
'
Acestia au concurat pentru proiectul „Informarea rromilor

'

Să

se ang~jczc pcnnancnt cineva
din familie
Să primca.sc.'i loc de casn şi
să constniiască casa.
Să primcasc.'i locuintă
Să rămână loco dar în
conditii îmbunătăţite
Să plece in altn. tarn.
Să-şi instniiască copiii

15,38%,
4/,l 'Yo
70,76%1
l,:'1'Yo

Să fit: mai bine în~riiiii m~dical
altceva
Fără răsmms
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3.31~--;.
4. 31%

din Kikinda privind angajarea populaţiei"la fondul zonal de
dezvoltare a sectorului nonprofit.
În proiect,conducătorul acestei organizaţii a inventariat
peste 50% din gospodăriile rrome din întreaga Kikindă, atât cele
integrate în oras,
, cât si
, cele de la periferie.
La discutiile organizate au participat aproximativ 150 de
beneficiari.In cadrul acestei actiuni
s-au lipit peste 200 de afise
,
' si
,
s-au împărtit
a fost mediatizată.
, 2000 de fluturasi.Actiunea
,
,
La prima întâlnire, avută la Teatrul Naţional au participat
aproximativ 100 de beneficiari, un consilier de la Primărie
responsabil cu politica socială, sănătate si ecologie precum si
directorul Serviciului National pentru Înc;drarea în Muncă. '
In urma acestei investigatii,
, 97% din rromi din Kikinda
nu au serviciu permanent.
Interesul pentru locul de muncă, procentual este mare,
mai cu seamă la rromi între 18-35 de ani.
Câteva idei privind angajarea rromilor au apărut chiar în
perioada desfăşurării acestui proiect.Astfel s-a propus să se
deschidă un centru zonal pentru calificare în câteva domenii,
meserii necesare unor întreprinderi particulare.
Un întreprinzător particular doreşte să ajute calificând
un număr de croitori si
, marochineri pentru produsele din piele.
Alt particulare interesat să organizeze o pregătire de 612 luni în mai multe meserii tot din domeniul pielăritului.
O firmă a propus înfiintarea
unei bande de
,
cusut(textile),unde ar putea angaja 5-20 croitori.
A apărut şi o idee de deschidere a unui atelier de tâmplărie.
S-a mers atât de departe cu propunerile încât s-a lansat si
,
ideea de a produce si prezenta un brand ocrotit la nivel mondial,
,,ROMSKA CIZMA".
Oricum până în clipa de faţă totul a rămas la nivel de
propunen.
A

A

,

,

548
https://biblioteca-digitala.ro

Şcolarizarea

Analfabetismul cât si semianalfabetismul este încă bine
'
prezent la rromi din Kikinda.
Din generaţia în vârstă nu poţi găsi persoană cu şcoala
absolvită. Din generatia
, mijlocie(30-50 de ani) există absolventi,
de generală.
Desi de-a lungul deceniilor s-au depus eforturi ca si copiii
'
rromilor să' frecventeze scoala
generală,acestia fie nu se înscriu
,
'
fie din cauza numeroaselor absente
să o termine.
, nu reusesc
,
Acest fapt este consemnat mai mult la fetiţe, care la vârsta
de 10-11 ani, cu acordul părintilor, părăsesc scoala.
,
'
Frecvenţa în prezent se prezintă astfel:
Tabelul 4
Scoola
Mok.-in

Bqaid
Se. speciali
Şc.,en.

ci. I

clJI

li
11
···---------

cl.lll

ci.IV
6

14

cl.'\-1
9

1J

J

ci. V

cl.\'lll

1

cl.'\,11
2
2

5

8

2
7

5

9
14
5

8

9
4

8
I

J

J

4
6

25

7

I

-

1

... I Popov~
Şc.11en.

2

7

2

3

2

2

-V.Kara"
Şc. i:en.

4

-

I

1

-

.,,J.Zrelie 11
Şc. i:en.

9

7

7

6

J

nG.lnk!ir
Ş(-. Etn.

-

I

4

2

I

I

-

I

-

-

3

2
1

-

-

-

-

..s,.sa,o"

llrios
Ban. Vel.Selo

Saian
Rusko Selo
Total

41

52

47

5

H

-

-

56

28
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2

1
1

-

16

7

-

-

Din aceste date se poate constata uşor că elevii din clasele
mari se pierd uşor.Conform tabelului clasele VI,VII,VIII le
frecventează doar 17, 78 % din elevi.
În timpul şcolarizării,elevi rromi întâmpină o multitudine
de probleme.Un număr mare dintre ei nu a frecventat grădiniţa,
nici nu s-au pregătit în•sectiile pregătitoare.
' permanent cu părintii si vecinii,
Copiii sunt în contact
' ,
toţi analfabeţi, care mereu le repetă că şcoala nu este folositoare.
Stereotipiile negative îi influentează deopotrivă si pe copiii neromi
'
,
ba chiar si personalul scolar.
fu colaborare c~ OEBS, statul a promovat mai multe acţiuni.
Primăria din Kikinda a fost inclusă nu de mult alături de
alte 20 de primării din Serbia în proiectul „Învăţământul
compensatoriu al copiilor rromi scolari".
In acest proiect, condus de Serviciul pentru drepturile
omului si ale minoritarilor din Serbia de Misiunea OEBS si de
,
'
Primăria Kikinda, au fost inclusi 200 elevi rromi si un număr
,
'
mare de copiii de neromi.
Scopul proiectului -copiii rromilor să se integreze în
mediile scolare, să fie implicati în toate activitătile scolare.
'
' o uniformizare' a conditiilor
'
Prin
acest proiect se vrea
de
'
scolarizare,
printr-o pregătire a copiilor de rromi facultativă, o
,
dezvoltare a tolerantei si o acceptare a diferentelor dintre ei si
' '
'
copiii neromi precum
si o cultivare , ' îmbunătătire
,
'
comportamentului copiilor de rromi dar si
, a familiilor lor. Totodată
se promovează(tot facultativ) învătarea limbii si a culturii rrome.
1n desf'asurarea proiectului vor fi inclusi si părintii copiilor
'
' '
'
dar si reprezentantii etniei rrome.
,
'
Proiectul a fost pregătit de Şcoala Pedagogică.S-a prevăzut
ca, după cursurile de zi,să se tină
, ore de pregătire facultativă.
. Deşi timpul pentru analize şi concluzii este scurt, una
dintre învătătoare este încurajată de primele realizări si afirmă că
'
,
A

'

A

,
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,

interesul creste
din zi în zi încât copiii i se adresează si
vin la
'
,
aceste ore facultative singuri.După copiii rromi vin la aceste ore
si
, copiii neromi, prieteni cu primii.
Recent au fost organizate si trei activităti distractiv-rec'
reative. Copiii rromi, pentru prima' dată au vizionat,
în colectiv,
iesa
de
teatru
„Ivita
si
Marita"
la
Teatrul
National.De
asemenea
P
'
'
'
'
au vizitat Teatrul National din Kikinda si Grădina Zoologică din
'
'
Belgrad.
Deja de trei ani în câteva şcoli generale(,,V.Klara",Iovan
Popovici" şi „Giura Jaksic" )copiii rromi participă la câteva ore
săptămânal de limba rromanes si
de cultură rromă.Obiectul
, notiuni
,
este facultativ. Scopul este cultivarea limbii rrome.
Orele sunt tinute de Alexander Stoikov, tehnician
'
mecanic, care s-a recalificat
şi deţine atestatul de profesor de
limba rromanes pentru şcoala generală, atestat acordat de Matica
rromă din Jugoslavia si Societatea din Voivodina pentru cultivarea
'
limbii si literaturii rrome.
' Nu de mult timp, Alexander Stoikov lucrează la Şcoala
generală „Vasa Staic" din Mokrin, ca asistent pentru rromi.El
lucrează 30 de ore săptămânal, din care 20 ore pe teren. Sarcina
sa este să coordoneze munca scolii cu părintii si copiii
,
' '
rromi.Copiii sunt cointeresaţi pentru această formă de instrucţie
si
educatie.
'
,
Se încearcă si includerea copiilor de rromi în grupele
pregătitoare, de la in~tituţia şcolară „D.Udicki".
Există numeroase probleme privind frecventa în clasa I.,
'
Pentru că multi copii rromi nu sunt pregătiti pentru scoală si acesti
'
'
'
' şi cu
'
copii se reînscriu în grupele pregătitoare.Probleme există
copiii azilanţilor.
Momentan, grupele pregătitoare sunt frecventate de
aproximativ 60 de copii rromi.Cei mai mulţi sunt din Kikinda
(27),din Basaid(20) si
, Mokrin(5).
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În luna aprilie, pentru noul an şcolar s-au anunţat doar 6
copii, ceea ce reprezintă de 1Oori mai puţin raportat la anul trecut.
Cu toate că în programele lor şi-au propus ca ţintă
includerea tuturor copiilor în grupele pregătitoare şi în şcoală,
asociatiile rrome nu s-au angajat efectiv în acestă activitate.
' Această nerealizare este un semnal si un impas temporar
'
atât pentru societate cât şi pentru organizaţia
rromilor.
Cultura
În Kikinda, rromi sunt cunoscuti ca buni
muzicanti.Dintotdeauna au avut „bandele" lor, ca~e înveseleau
'
consumatorii
din cafenele, restaurante si hoteluri.
Cea mai cunoscută a fost „Ba~da lui Soja", care acum
50-60 de ani a fost si cea mai buna formatie din Voivodina si era
'
'
'
apreciată în întreaga Jugoslavie.
Pe lângă acest ansamblu muzical, până acum un an au
existat mai multe orchestre de tamburasi , care au cântat prin
cafenele.De când „Nesljia" si-a închis ~afeneaua, care se afla
vis-a -vis de gară, astăzi există' doar o singură fonnaţie care cântă
în bufetul „Aida", dar cântă la instrumente electrice.
Prima încercare de a se fonna un ansamblu de dansuri a
avut loc imediat după 1945, când,în cadrul Căminului cultural
din Kikinda,coreograful Sredoie Popov a înfiinţat „Ansamblul
folcloric tigănesc", care a activat cu succes doi ani.
A' doua încercare a avut loc acum două decenii, când a.
luat fiintă „ROMANO TEATRA" din Mokrin.Cei care au
' la formarea acestui ansamblu au fost Radovan
contribuit
Vlahovic, Dragan Batinic si Miodrag Veldi.
Ansamblul a preze~tat piesa „KOLAJ" ,scrisă si realizată
'
de Radovan Vlahovic.Au participat cu ea la mai multe manifestări
culturale din Serbia.
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Cartierul Mali Bedem

Afiş

de spectacol al rromilor din Kikinda

Ansamblul folcloric tigănesc "Amaro Khan"

'
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Datorită

lui M.Veldi, în Mokrin la 19 ian. 2003 s-a
înfiintat U.R.M.A.(Uniunea Rromilor din Mokrin).Aceasta s-a
' scopul asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea
creat în
activitătilor cultural-artistice ale rromilor:
'
-participarea
masivă a rromilor;
-ridicarea nivelului creatiilor artistice, în mod deosebit a celor de
'
teatru si
, folclor;
-păstrarea identităţii culturale.
Astăzi în această organizaţie cultural- artistică activează
mai multe sectii:
folclorică, muzicală, literară si dramatică.
'
,
Interesant este că grupul mai tânăr este compus din 8 perechi
de dansatori, la fel ca şi grupul mai vârstnic.Conducătorul artistic
al formaţiei este Miodrag Veldi.El este şi coregraf dar şi regizor.A
pus în aplicare deja două coregrafii.Prima a fost
„CIALRAMA".Este un dans traditional de nuntă al rromilor.A
'
două este ,J[ora lui Diurka", care prezintă
căruţa, roata ţigănească.
Aceasta este „călătoria prin preistorie şi până la drumul din
Mokrin", cum spune Veldi.El o numeste si „Drumul Mokrinului."
În curând va fi gata si o a tr~ia ~oregrafie, care prezintă
jocul de „întrecere" de la nu~tă.
Sectia dramatică prezintă textul original a lui Veldi
'
„PETITUL".Piesa
se compune din două acte si se joacă ca o
'
'
veritabilă piesă de teatru.Interpretii sunt 1Oactori, 1Ofiguranti si
'
' ,
un grup folcloric.
Membrii secţiei literare participă la concursuri de
recitări. Veldi a tradus în limba rromanes poezia lui Miroslav Antic,
,,Ulita înnegrită".
' În cadrul asociatiei
, cetătenesti
'
, „AMARRO KHAM"
există un grup folcloric, compus din 15 băieti si 15 fetite, cu
vârste cuprinse între 6 şi 14 ani.ln general sunt copii din oraş.Au
şi o orchestră de tamburaşi. Repertoriul este compus din dansuri
tigănesti.Sectia este condusă de Elena Lakatos.
A

'

,

'
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'

,

)

Uniunea rromilor „Banatul multicultural" are un
ansamblu folcloric si o sectie literară.Cu sectia literară lucrează
,
'
'
Alexander Stoikov.Sectia folclorică numără 20 iar cea literară
15 membrii.ln general, membrii sunt copiii din Streliste.Problema
lor e că nu au coregraf permanent.
În cadrul Uniunii „RROMA ROTA" există un
ansamblu cu acelasi
, nume si
, care execută o muzică
expermentală(WORD MUSIC). Adaptează cântece vechi si noi
'
rrome. Însă au si creatii proprii.
,
'
Conducătorul artistic al ansamblului este Miroslav
Merjan.Ansamblu are 1Omembri.Acest ansamblu este participant la multe festivale din ţară.Uneori cântă împreună cu
ansamblul folcloric al rromilor din Mokrin.Astfel, anul trecut au
cântat împreună la Novi Becei, Stara şi Nova Pazova, Belgrad,
Novi Sad si
, Cladova.
De mare ajutor la formarea condiţiilor de activitate a
acestor formatii este Cancelaria pentru problemele minoritătii
'
nationale, care' s-a înfiintat la Primărie.Această Cancelarie anul
'
trecut,
precum si în 'acest an a organizat manifestatia
,
'
TOLERANŢA „ Să trăim împreună" .A participat şi sponsorul din
acest an al „ Zilelor rromilor" din Mokrin.
A

'

Mass-Media
În reteaua informativă a Serbiei, Radio „ROTA" al
rromilor din 'Kikinda emite din 30 sept. 2003 pe lungimea de
undă de 92,3 mhc.
Proprietarul şi redactorul şef este Vladimir Sain, care
îndeplineşte şi funcţia de preşedinte a Uniunii „ROMANI
ROTA".Programul transmite 24 ore zilnic şi are angajaţi permanent doi ziaristi.Se
emite în limbile rromanes si
,
, sârbă.
Redactia si-a propus să ajute rromii în lupta pentru o viată
' ,
'
normală. Scopul propus este sesizarea problemelor şi găsirea unor
soluţii impreună.
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Programul zilnic abundă cu teme din viata rromilor din
' în studiou.
Kikinda.Se dezbat problemele actuale cu diferiti invitati
'
' si alte
Radio „ROTA" si-a propus să informeze
'
'
nationalităti(români, maghiari).Pe lângă programul informational
'
'
'
o mare parte din emisiuni au un caracter recreativ.
Se difuzează diferite genuri: muzică, ,,sezătoare
rromă",muzică veche rromă,muzică sârbească.etc. '
În mare acesta este un radio -folk, asa cum se si anuntă
'
'
'
în emisiunile muzicale.
Predomină muzica iefitnă, nou compusă (sârbă si rromă),
'
ritmurile manelelor.
Cea mai ascultată este muzica de nuntă.Aici preferatul
este un oarecare Muharem din Vrsec.
Interesant este cât de populari sunt si manelistii din
'
'
România:Gută, Sorina,Sandu Ciorbă.
'
Redactorul spune că sunt iubiti acesti cântăreti români
' căutată
'
'
pentru ritmul vioi al muzicii.Aceasta este
de rromi.
Din acestă scurtă cercetare rezultă că pentru prima oară
în istoria rromilor din Kikinda, acestia s-au unit în organizatii,
'
'
formatii culturale, partide politice.Pentru
prima dată sute de rromi
'
au devenit
membrii propriilor lor asociaţii.Majoritatea lor au
participat măcar la o acţiune.Conducătorii lor sunt şi coordonatori
de proiecte.
În afară de proiecte s-au organizat şi acţiuni concrete care
să ducă la îmbunătătirea conditiilor de viată în asezările rromilor,
' care au ajutat
'
'
'
apoi acţiuni umanitare,
şcolarii (cursuri,serbări,etc. ).
Cel mai mare ecou în rândul rromilor l-au avut activitătile
de constituire a formatiilor folclorice,a sectiilor dramatice' si
' cele care-i atrag cel 'mai mult pe rromi.'
literare.Spectacolele sunt
Anumite asociaţii ale rromilor caută căi pentru integrare
mai rapidă, doresc să-şi impună scopuri nobile.
556
https://biblioteca-digitala.ro

Este dovedit însă că în interiorul etniei rrome există mai
multe grupuri de interese.Se simte chiar conflictul de interese iar
părerile opuse sunt aşteptate „în lama cuţitului".
În s:f'arşit, prin formarea primului partid politic al rromilor
se asteaptă ca si ei să-si afiseze lista pentru consilierii noului
'
'
'
'
mandat local.
Traducere din limba sârbă:Javorka Iorgovan

THE GIPSY COMMUNITY FROM KIKINDA ON THEIR
WAY TO CIVILIZATION
Summary
Among the changes made in the last period în Serbia there is a
visibly emancipation of gipsy population.
The author describes the gipsy from Kikinda who are living today
în Mali Beden and Stara Kalinca. Over the years in these districts
were made studies about the source of gypsy's living, the way
how they use electrica! apparatus, their education, and their
expectations from local community.
In the last part of this study is presented the importance of their
cui ture în the gipsy community.
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A PRIKULICS ES A ZMOVO ALAKJA AZ
OLĂHCIGĂNY HIEDELMEKBEN

Erostyak Zoltan, Oroshaza(Hu)
A nephit a nepi gondolkodâsm6dot tiikrozi, a nepi tudâs,
a termeszetismeret, a vallâs elemei egyarânt reszei a nepi babonâs
vilâgkepnek, amely otvozi a racionâlis es irracionâlis kepzeteket
egyarânt. A nepi hitvilâg jelentos reszet kepezik a hiedelmek
misztikus alakjair61 sz616 tortenetek, az emberfeletti erovel
rendelkezo lenyekrol (boszorkâny, szemmel vero szemely,
gy6gyit6), valamint a termeszetfeletti lenyekrol (kisertet, hazajâr6
halott, cserelt gyerek, markolâb, kigy6) kialakitott kepzetek.
Jelen dolgozatomban ket cigâny hiedelemleny (prikulich,
zmovo) tulajdonsâgait, lehetseges pârhuzamait, kialakulâsât
vizsgâltam meg olâhcigânyok kozott. Az anyaggy(ijtest negy delbekesi olâhcigâny kozossegben (Oroshâza-Szentetornya,
V egegyhâza, Ketegyhâza, Magyarbânhegyes) vegeztem, illetve
idoszakosan Bekescsabân elo erdelyi (Parajd, Hargita megye)
Gâbor-cigânyok ( Gaborestye) kozott folytattam vizsgâlatot.
Minden nep szâmâra a szokâsai jelentik a kozosseghez
tartozâs erzeset, akâr nagyobb, akâr kisebb kozossegrol
beszeliink. Szâmos hiedelem megorzott osi elnevezeseket,
vonâsokat. A J6 es a Rossz elhatârolâsa egyetemleges az emberi
kulturâban, a megelesiikben alakultak ki etnikumhoz, vallâsokhoz
filzodo sajâtossâgok, melyeket az egyhâzak is kanonizâltak. 1 A
cigânyok bârmilyen nagy vallâshoz, vagy felekezethez
alkalmazkodni tudtak, amelyik a ket ellentetes p6lus (J6-Rossz)
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kepzeteben es hiteben adoptâlni tudta a cigâny hiedelmeket.
Jellemzo peldâi pi. az albân, vagy bolgâr cigânyok, akik
mohamedân, vagy kereszteny hitiiek, de tartjâk a mâsik felekezet
iinnepeit is, illetve felik babonâikat. 2
A cigânyok megelt szokâsai, hiedelmei kifejezik etnikai
kiilonâllâsukat, megfigyelhetoek benniik a romanes vonâsai.
Fellelhetoek benniik osi szokâsok, melyek a cigânysâg sajâtjai,
illetve azok az elemek, melyeket a vândorlâsuk sorân, mas
nepekkel tortent egyiittelesiik sorân vettek ât. Vândorl6 kulturâk
eseteben ez âltalânosnak mondhat6. Az âltalam vizsgâlt kozossegek
tobbsegeben a mindennapok szintjen meghatâroz6 az a babonâs
gondolkodâs es azok a szokâsok, hiedelmek, melyek befolyâsoljâk
viselkedesiiket. Mentâlis fejlodesiikben fon tos szerepet jâtszanak,
es nem hagyjâk el ezeket, szocializâci6s szerepiik, erejiik
meghatâroz6. Amindennapokban betoltott szerepiik nem tervezett,
tudatos folyamat, hanem az eletiik resze, harmonikus kapcsolatban
a hetkoznapi vilâggal, nem szokatlan szâmukra a termeszetfeletti
eszlelese. Megelt oromeik, felelmeik kapcsol6d6 elemei ezek, a
feloltoztetett lâthat6 es lâthatatlan vilâg szereploi.
A vizsgâlt cigâny kozossegek r6mai katolikusok, illetve
român ortodoxok, de a vallâsukat nem gyakoroljâk a templomi
gyakorlat es liturgia szerint. Templomba nem jârnak rendszeresen,
hitiik szempontjâb61 bârmely egyhâzhoz, felekezethez tartozâs
szinte kozombos, lenyegtelen. Misztikus vilâguk osibb a vallâsos
teteleknel. 3 Eletiiket âthatja a babonâs felelem a keresztelotol a
halâlig. A templom (khangeri), a temeto szent helyeknek, szakrâlis
temek tekinthetok, mâgikus ero veszi koriil oket, hasonl6an a
vallâshoz tartoz6 kegytârgyak es a plebânos (rashaj) szemelye
eseteben is. Funkci6jukat nem vallâsi, inkâbb mâgikus erejiik
alapjân toltik be a cigânyok szâmâra. A plebânos a gazhikano
vilâghoz tartozik, megis tisztelet ovezi, hiszen kozvetito szerepe
van a foldi es az azon tuli vilâg kozott. Ez a szerepkor koztes
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vilâgba helyezi a pap szemelyet, megitelese kettos. Egy gazho,
aki a tevekenysegen, szemelyen keresztiil a cigânyok vilâgânak
is szerves resze. 4
A tema reszletes bemutatâsa elott sz6lnunk kell a cigânyok
hiedelmeit is maghatâroz6 kiilonbozo erokrol es a vilâgukat
meghatâroz6 normâkr61, melyek nelkiil nem ertelmezhetok ezek
a szokâs es hiedelemelemek. Az egyik legfontosabb ero, melyben
hisznek az a sorsszerii szerencse (baxt), illetve ennek ellentete
(bibaxt, prikezhija). 5 Ez az ellentetpâr hatârozza meg a cigânyok
eletet, az elet hosszu tâvu tervezese ertelmetlen a szâmukra, illetve
a vilâg torteneseit is ennek alapjân ertekelik. A szokâsok celja a
gazdagsâg, a szerencses elet ( bax talo trajo) biztositâsa, a
szerencsetlensegek elkeriilese, a tulvilâg szellemeinek (halottak
szellemei - mule) megszeliditese.
A mâsik szabâlyoz6 elv a cigânyok kozott a kultikus
tisztâtalansâgt61 (marhime) val6 felelem. A tiszta es tisztâtalan
(vuzho - marhime) vilâg kettevâlasztâsa, es az ezekhez kotodo
tabuk es viselkedesi normâk behâl6zzâk a cigânyok szokâsait, azok
ertehnezeset. 6 Akiilso es belso tisztâtalansâg elesen elhatârol6dik,
a belso tisztasâg megorzese mindennel fontosabb a cigânyok
szâmâra, hiszen igy orizhetik meg lelkiiket es eletiiket a râjuk vâr6
veszelyektol. A tiszta-tisztâtalan ellentetpâr hasonl6 erovel bir, mint
az el6bbi. Alapveto tabukr61 van sz6, melyek befolyâsoljâk a
hetkoznapokat, a szokâsokat, illetve azok elemeit is.
Hiedelmek
A cigânysâg hiedelmeit nehez vizsgâlni a tobbsegi
târsadalomt61 fiiggetleniil, hiszen azok magukban fejezik ki a
kisebbseg es a tobbseg kozotti hatârokat. 7 A vizsgâlt
kozossegekben is, mint ahogyan a cigânyok kozott âltalâban, a
hiedelmeket nehâny f6bb vonâs kore lehet csoportositani: A
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tisztasăg-tisztătalansăg

(vuzho-marhime) es a szerencseszerencsetlenseg (baxt-bibaxt) ellentetpărok, a halottak (mule),
a tisztătalan lelkek, boszorkănyok, ordogok, ătkok (zmovo,
choxalyi, beng, armaja) es Sziiz Măria (Sunto Maria). A psziches
eredetu hiedelem-megelesek es a hiedelmekbol szărmaz6
pszicho-szomatikus betegsegek es elvăltozăsok, ezek misztikus
igazolăsa erosen jellemzoek a kozossegekben. A vilăg tortenesei,
a koriilottiik zajl6 esemenyek, a betegsegek mogott hajlamosak
a hiedelmeket keresni es eszrevenni.
A szerencsehez es a tisztătalansăghoz szămos hiedelem
es tabu kotodik. Tulajdonkeppen ezek 6sszekapcsol6dnak, hiszen
a szerencses eletet befolyăsoljăk a tisztasăgi tabuk. A tisztătalan
nem lehet szerencses, eleve kizărja a baxtalo trajo (szerencses
elet) letrehozăsăt. A tisztătalansăg elsosorban a nokhoz
kapcsol6dik, de ăthatja az elet szămos teriiletet a lak6tertol az
etelekig. Ezek a tisztasăg-hiedelmek annăl erosebbek, minel
6năll6bak a cigănyok, akăr etnikailag, akăr gazdasăgi ertelemben.
Az ăllatokhoz kotodo tabuk es hiedelmek elsosorban
fogyasztăsuk es tartăsuk kore kapcsol6dik. 8 A tisztătalansăgukat
a szennyezo komyezethez, als6 testilkhoz val6 kapcsolatuk
hatărozza meg (pl. nyaljăk a szoriiket). Termeszetesen ezt is a
tărgyalt kettosseg hatărozza meg. A tisztătalansăg mellett az ăllatok
tulvilăggal kialakitott kapcsolata is befolyăsolja megitelesilket.
Tărgyalt temănkkal kapcsolatban csak nehăny ăllatot emelek ki.
A legtiszteletremelt6bb ăllat meg mindig a 16, amit egyfajta „szent"
tisztelet vesz koriil, tarta.sa megbecsillest jelent. A 16 alakja ăthatja
a cigăny eletm6dot es folkl6rt. Băntani, vagy enni a husăb61 nagy
szerencsetlenseget jelent.
A kutya megitelese kettos, egyszerre tisztătalan, de
egyben tisztelt ăllat is killonleges tulajdonsăgainak ( orzes,
meglătja a halottakat, a rossz szellemeket) koszonhetoen. A
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macska kimondottan veszelyes ăllatnak szămit, nemcsak
tisztătalansaga miatt, hanem azert is, mert kapcsolatban ăll a rossz
szellemekkel, boszorkănyokkal. A hiillok (beka, kigy6)
kepzeteikben az ordoghoz, rossz szellemekhez kapcsol6dnak,
ezert kiilonosen elhatarol6dnak toliik. Tulvilagi kapcsol6dasuk
reven ezek az ăllatok alkalmas szereploive valtak a kiilonbozo
magikus praktikaknak, gy6gyitasnak.
A halottak
Tărgyalt temănkkal kapcsolatban fontos jelentosege van
a halottaknak, mint tulvilagi lenyeknek. A halottak (mule) es a
hozzajuk kapcsol6d6 hiedelmek es tortenetek at- es atszovik a
cigany kozossegek eletet. Kiilonbozo, az elok vila.gat
befolyasol6, vagy pozitiv, vagy negativ szerepiik van. A halottak
vilăga szervesen egyiitt el az elokevel, befolyasolja azt, ezert a
halottakat kiilonleges tisztelet ovezi. A veliik kapcsolatos
hiedelmek ezert a mai napig elnek es hatassal vannak a
kozossegre. Kiilonosen figyelni kell a megfelelo tiszteletre, hiszen
a halottak figyelik az elok minden rezdiileset, s ha nem talalnak
mindent rendben, akkor „megbiintetik" az eloket. A halottak
kotodnek kedvenc targyaikhoz, lak6helyiikhoz, halaluk helyehez.
Vandorciganyok eseteben ezeket a targyakat elpusztitjak, a
lak6kocsitelhagyjăk. 9 Nehăny vonasaban ez fennmaradt, a halott
melle temetik kedvenc targyait, illetve, ha tehetik, elhagyjăk azt
a hăzat, ahol a halal tortent. Termeszetesen szocialis koriilmenyeik
nem teszik lehetove, hogy konnyen megvaljanak hăzaikt6l, ezert
ez a szokăselem m6dosult, elmaradt. A halottakt61 val6 felelmeik
ellen igyekeznek megvedeni a hăzat szentelt vizzel, illetve
kegytargyakkal.
A halal beâlltakor a lelek a temetesig a test kozeleben
marad. 10 A temetes alkalmaval koltozik a halottak orszăgaba (o
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mulo zhal ando mulengo them ), ahol elfoglalja a szâmâra kijelolt
helyet. Ha a temetes sorân valami problema ad6dik, vagy nem
megfelelo m6don zajlik a szertartâs (pi. a pap nem hinti mega
halottat szentelt vizzel), akk:or az elhunyt nem ,j6 halott" lesz,
hanem tisztatalan lelek (zmovo, beng). Ilyen esetben a lelek biztos,
hogy visszajâr kiserteni, mivel nem talâlja a helyet. Ha fiatal az
elhunyt, abban az esetben is surun visszajon az elok koze, mert
sajnâlja fiatal eletet. Ha a halottnak volt haragosa, azt banthatja a
visszatero lelek, megzavarja az âlmât, betegseget hoz râ
(megnyomja a mellet), es bajt hozhat a csalâdjara is.
A halottak visszaterese nem minden esetben negativ tartalmu
esemeny. Szeretteit is meglâtogathatja a mulo, melyet kopogâsr6l,
csorgesrol (pi. erosebb szel, vagy vihar idejen), illetve az allatok,
foleg a kutyak viselkedesen lehet eszrevenni ( O zhukel dikhel/
xatyarel le mules -A kutya latja/erzi a halottat). Nekik nem okoz
bajt, ennek ellenere egyesek tartanak tole. A tobbseg pozitivan
ertelmezi elhunyt csaladtagjanak latogatasat. Latomasban, vagy
ălom (suno dikhen - almot latnak) formajaban erkezik az elok
koze. Azert lătogatja meg a halott az eloket, hogy valamit
kozoljon veliik,j6t, rosszat egyarant. Ezeket az ălmokat komolyan
veszik, megpr6baljăk ertelmezni a halott szavait, viselkedeset. 11
A halottat neven sz6litjăk, beszelgetnek vele, pr6baljăk faggatni:
So keres kathe? So kames kathe? So kames amendar? - Mit
csinalsz itt? Mit akarsz itt? Mit akarsz toliink? Ilyenkor minden
esetben visznek a halott sirjara gyertyăt, s megkerik, nyugodjon
bekeben. A tuznek egyebkent is tisztit6erot tulajdonitanak, akăr
a gyertyanal, akăr nagyobb tuznel „megfiirdoznek", ami azt
jelenti, hogy tenyeriiket a tuz felett elhuzva ritualis mosdast
vegeznek, foleg arcukon, fejiikon.
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Termeszetfeletti lenyek
A ciganyok termeszetfeletti kepzeteit a pozitiv es a
negativ eroket szabalyoz6 lenyek kore csoportosithatjuk. 12 Ezek
a lenyek befolyasoljak a szerencset, okozhatnak betegseget,
szerencsetlenseget. 13 A J6 es Rossz kozotti kilzdelem, a szerencse
es boldogsag alakitasaban jatszott szerepiik hatarozzak mega
lenyek hovatartozasat, megiteleset. Olyan osi kepzetrol van sz6,
mely minden kulturanak sajatja. Nem beszelhetiink az Isten
(Devia, De[) es az Ordog (Beng) kereszteny teologia szerinti
meghatarozasar61, leven keves a kozosseg teol6giai ismerete.
Keresztenynek tartjak magukat, de ezek a lenyek igazan nem
tartoznak a dogmăk altal ismert isten- vagy 6rd6gkephez. Annyit
fogadhatunk el, hogy a vilagot iranyit6 ellentetes erok ket p6lusat
jelentik a felso es als6 vilag urai. Biztosan hatăssal volt a cigănysag
termeszetfeletti erokrol vallott gondolkodasăra a kereszteny vallăs
is, de teljes egeszeben nem formalta at vallasi kepzeteiket.
Kiilsosegekben, em6ci6kbanjelentkezo vallasossaguk felszines,
egyszerre keresztenyek is, meg nem is. Az animisztikus vonasok,
az egyes vilagot atjar6 szellemek, valamint a kiilonleges,
termeszetfeletti kepessegu szemelyek inkabb jellemzoek a mai
napig a vizsgalt kozossegekben. A hiedelmek vizsgalatănal szoros
roman kapcsolatokat, hatasokat figyeltem meg, pl. a halotti tor a
pomana, vagy a hiedelemlenyek koziil a tisztatalan lelek,
boszorkany, a zmovo, prikulics (roman zmau, zmeu, pricu/ici)
eseteben. Ezek az egyezesek, hasonl6sagok mutatjak, hogy a
vizsgalt cigany kozossegek hosszabb idot toltottek roman
teriileten, s betelepiilesiik nem regi keletu, hiszen a roman
elemeket mega mai napig is megoriztek, ragaszkodnak hozzajuk,
elnevezeseikben is tovabb elnek. 14
Tulajdonkeppen az ordogot a tobbi negativ ereju
hiedelemalakt61 nem sok kiilonbozteti meg. Nincs olyanjelentos
szerepe, mint a kereszteny egyhazak satan-figurajanak. Kisebb
564
https://biblioteca-digitala.ro

„hat6kor" szerinti kiilonbsegek felfedezhetok, de lenyegeben
ront6 erejiik osszekoti oket. Az ordog (Beng) teheto felelosse
olyan tettekert, melyek az embert bunbe viszik, pl. lopni, rabolni
megy, vagy megol valakit: ,,Măr megint az ordog biztatott!" mondjăk ilyenkor. Ebbol kovetkezoen tartjăk ordongosnek
(bengalo) azokat a szemelyeket, akik furfangosak, nem fernek a
boriikbe, ălland6an a csinyteves jăr a fejiikben. A choxano
(kisertet) es azmovo (tisztătalan lelek) ket olyan leny, amelyik a
halălhoz kotodik. A visszajăr6 halottaknak az ărt6 văltozata. Ezek
a lenyek valami miatt (pl. a temetesi keresztviz hiănya) a halăluk
utăn nyugodni nem tud6 lelkekbol sziiletnek meg, s betegsegeket
hoznak a csalădra, vagy csak ijesztgetik oket, bosszut ăllnak az
eletiikben elszenvedett vetkekert. Az ordog mellett leginkăbb felt
leny a boszorkăny (choxalyi), amelyik lehet ember is, de lehet
akăr a zmovo szinonimăja is.
Az Isten (Devia) szemelye testesiti meg a J6t, a szent
erot, mely fenntartja a vilăg forgăsăt. A pozitiv, teremto, gy6gyit6
erok kapcsol6dnak hozză. A felso vilăg ura, a ferfi principium
legfobb megtestesitoje. Szemelye hozhat6 leginkăbb rokonsăgba
a kereszteny teologia lsten-felfogăsăval. Jezus Krisztus elismert,
szent erovel bir6 alak a keresztenysegbol, a Devla egyik
megjelenesi formăja. Az o szemelyeben sajătsăgosanjelentkezik
a cigănysăg keresztenyseghez val6 viszonya. Az Istent, vagy szent
teret (templom) megserteni tiszteletlen dolog, aki megteszi, annak
szămolnia kell a termeszetfeletti erok biintetesevel. Az egyik ferfi
egy kegytărgyat pr6bălt meg reszegen ellopni a templomb61, de
ez nem sikeriilt. Măsnap egy szerencsetlen tuzesetben meghalt
hărom gyermeke. Ezt o Isten biintetesenek tartotta, elkovetett
bune miatt. Ugy gondolta, hogy az ordog (beng) vitte ră erre a
cselekmenyre ( O beng kerdas, hogy chordyom ande khangeri.

Haj oraj, o def mardyas man, phabardas le shavoren ... -Az
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ărdăg csinalta, hogy !optam a templomban. Es az ur, az isten
megvert engem, megegette a gyerekeket ... ).
Fontos szerep jut Szuz Marianak (Sunto Maria), akit
megkiilonboztetett tisztelet ovez, minden cigăny hăzban lehet latni
kepi, vagy figuralis abrazolasat, rengeteg selyemviraggal
koriilveve. A kepeken, szobrocskakon keresztiil is szent erot
tulajdonitanak neki, az anyasag legfobb, legszentebb principiuma.
Erosen emocionalis a hozza kotodo vallăsossag. Osi, matriarchălis,
osanya kepzetek transzformal6dtak kereszteny tartalommal
szemelyeben. A teremto-pusztit6 ereju osi, noi termekenysegistensegek kereszteny szinkretizaci6ja. Teremto, gy6gyit6, de ront6
erovel is rendelkezik. Kiilonleges gy6gyulasok (meddosege is)
fuzodnek a hazaknal talalhat6 Szuz Mariat abrazol6 kisebb
szobrokhoz, de ezek elott mondjăk el ătkaikat is.

O pirkulicho (prikulicho)
Az osszegyiijtott anyag alapjan a prikulicho (pirkulicho)
tulajdonsagai:
Vetelt, kereszteletlen gyerek, meghalt kisgyerek
Cine vetelture, hibo/de, bivuzhe - kis elveteltek,
kereszteletlenek, tisztătalanok
Cino beng - kicsi ordog
Cino manush - kicsi ember
Gyerek kepebenjon
Pa/pale zhal, haj pe/ peske daki chuchi kana sovel visszajar es szopja az anyja mellet, mikor az alszik
- Korkoro avei - egyediil jar
Jatekat, cumijat keresi, csorompol (chingardel)
Nem bant mast, csak az anyjat
ljesztget
- Napot, holdat eszi
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A prikulics alakja nem ismeretlen a magyar neprajzi kutatasokban
es anyagokban sem. A csordasfarkas, kuldottfarkas alakjâban
ismert, erdelyi teriileteken bovebb, tagabb jelentessel bir. A
prikulics alakja koran feltiinik a neprajzi adatok k6z6tt is,
elsosorban, mint kiildott farkas, illetve emberfarkas jelentesben. 15
Bama Gabor megemliti a versziv6, nyom6 nora roman
pârhuzamakent. 16 P6cs Eva osszegezte Di6szegi Vilmos a
magyarorszagi romanok kozott vegzett kutatasainak
hiedelemanyagat, itt is emberfarkas alakban jelenik meg ez a leny.
A mediatori rendszerrol irt tanulmanyaban a werewolfboszorkany
(emberfarkas formajaban megjeleno boszorkâny) lehetseges
alakjakent emliti, elsosorban roman, illetve romanokkal
kapcsolatban all6 teriiletekrol. 17 Tilnderekrol, demonokr61,
boszorkanyokr61 sz616 irasaban a prikulicsot emberfarkas,
boszorkâny, vampirisztikus lenykent azonositja. 18 D6m6t6r Tekla
a magyar hiedelemvilagr61 sz616 osszefoglalasaban a kiildott
farkas alakjabanjeleniti meg, kiemeli, hogy a roman formaban
halottb61 valik farkassa. 19
A roman pricu/ici (farkas, vagy kutya formaju negativ
hiedelemleny) atvetelerol beszelhetilnk, mely bekeriilt a magyar
koznyelvbe elsosorban Erdely, majd mas magyarlakta teriiletre
is. Akâr roman, akar magyar formai igen valtozatosak, terjedesevel
jelenteseben is egyre inkabb kibovillt. Nagyne Martyin Emilia
megemliti a pricu/ici nevii hiedelemlenyt a magyarorszagi
romanok nephiterol sz616 tanulmanyaban. A hiedelemalak
magaban foglalja az emberfarkas, a visszajar6 halott, a
boszorkâny, illetve m6dosultjelenteseben gyermekijeszto leny,
vagy fiirge gyermek alakjat egyarant. 20 A roman priculici alakja
mar koran bekeriilt ai: erdelyi nepek, a magyarok, szekelyek es
szaszok folkl6rjaba. 21 A magyar neprajz nephitet 6sszefoglal6
koteteben olvashatjuk az elvetelt gyermek anyjat sziv6
tulajdonsagat, illetve a kereszteletlen gyerek emberfarkassa
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alakulăsăt,

az egitesteket fal6 alakjăt. Az elvetelt es a
kereszteletlen gyerek is a visszajăr6 halottak koze tartoznak.
Ugyanitt az emberfarkasra vonatkoz6an azt a megăllapităst teszi,
hogy a delkelet-eur6pai hagyomănyokban jelentos a „hoit",
rosszindulatu kisertet szerepe, itt kiilon kiemeli a romănb6l
szărmaz6 prikulics alakjăt. Az ordog, boszorkăny hiedelemalak
is azonosul werewolf-vonăsokkal. 22
A vizsgălt kozossegekben nem teljesen azonos a prikulics
ertelmezese. A pirkulicho es a prikulicho sz6alak is egyarănt
elofordul. Azonosnak a kicsi, gyermekszerii ordog, mano alakja
tekintheto. A csintalan, csinytevo tulajdonsăg is mindenhol
megjelent a kisertes mellett. Nem ăltalănos a vetelt gyerekbol es
a kereszteletlen gyerekbol val6 szărmaztatăs, illetve ehhez
kapcsol6d6an a vămpirisztikus elemek sem voltak ismertek a
vizsgălt kozossegek mindegyikeben. Ezekkel elsosorban a
vegegyhăzi es a szentetomyai cigănyok kozott talălkoztam.
Ezeknek a kozossegeknek az osei a kozossegek osei tobb idot
tart6zkodtak szerb teriileteken, illetve szerb kozossegek
kozeleben, pi. Magyarcsanăd kozeleben. Tehăt feltetelezheto
egyreszrol egy szerb hatăs, illetve măsreszrol belso kepzodes is
lehet a kereszteletleniil elhalt, illetve elvetelt gyerek
hiedelemrendszerben val6 integrălăsăra.
Ha megvizsgăljuk a fent emlitett, az olăhcigănyok kozott
elo pirkulicho tulajdonsăgait, akkor azt a kovetkeztetest vonhatjuk
le, hogy alakjăban otvozodtek a balkăni (elsosorban roman) es
magyar hiedelemlenyek vonăsai. Bakos Ferenc sz6tăra fontos
kiindul6pontot jelent szămunkra a cigănyok ăltal hasznălt
ertelmezes megvilăgităsăban: a kisertet mellett a killdott farkas,
ordogfi6ka, csunya kicsi ember, vagy gyerek, az esocsinăl6
garabonciăs, illetve a kemeny, rossz ember jelentesben is feltunik. 23
Abb6l az alapvetesbol kell kiindulnunk, hogy az
ertelmetleniil hirtelen, szokatlan gyermekhalăl, mint a veteles,
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kereszteletlen gyermekek halala komoly psziches traumat jelent
a cigany kozossegekben. Az ilyen koriilmenyek kozott elhunyt
gyermekek tisztatalan (biuzhe) lenyek lesznek, s a vilagot
fenntart6 ellentetes er6'k koziil a negativ iranyitasa ala keriilnek.
Visszajar6 halottak lesznek, akik az elokon allnak bosszut
ertelmetlen (tisztatalan) halalukert. Lathattuk, hogy a halottkent
emberfarkas kialakulasaban, illetve bizonyos boszorkanyok altal
is kepviselt tulajdonsagok megjeleniteseben szerepet kapnak ezek
a „koran elveszett" gyermeklelkek.
A roman prikulics vagy priculici tulajdonsagai terjedesevel
kiszelesedtek, s magaba olvasztotta a kisertet, s kiilonbozo ront6
tulajdonsagu, 6rd6ng6s, gyermekszerii kis mano figurajat. A
jelentesboviilesben szerepet kapott az emberfarkas gyermekbol
letrejovo alakja. Mint lathattuk a Bakos fele sz6tar
ertelmezeseben a prikulics, magaban foglalja az erdelyi
koznyelvben a kisertet es a gyermek jelentest is. Tovabb folytatva
a sort a vizsgalt cigany kozossegek osei huzamosabb idot toltottek
el erdelyi teriileteken, illetve romanok mellett, s igy alakultak ki
a prikulicsra (pirkulicho) vonatkoz6 hiedelmek. Megorizte a
farkasember archaikus, egitesteket rabl6-fal6 tulajdonsagait.
Felvette a koznyelvben elterjedt ront6 man6szerii, csunya
gyermekjelentest, s ezt azonositottak az elvetelt, kereszteletlen
gyermek hiedelemalakjaval. Tarsitottak hozza az el6bb emlitett
alakok negativ szerepet, tehat az anyan val6 bosszuallast
(mellszopas), illetve kisertest, melyek ellen a boszorkanyok
eliizesere is hasznalt praktikakat alkalmazzăk, mint gatyamadzag,
tomjen egetese. Hasonl6an az 6rd6gh6z, boszorkanyhoz az
allatok erzik mega jelenletiiket, s viselkedesiikkel jelzik. A kicsi
ordog (cino beng) elnevezes arra utal, hogy a cigany
hiedelemrendszerben minden a negativ szerep es ero az ordogtol
(beng) szarmazik. A teliholdnal, harangozasnal megjelenes is az
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emberfarkas, illetve az ordogi erovel bir6 lenyek tulajdonsagai
koze tartozik.
A ciganyok ăltal ismert pirkulicho teljesen elveszitette a
roman priculici kiildott farkas, werewolf tipusu farkasember
jelenteset es formajat, jelentesvaltozassal keriilt a vizsgâlt
olâhcigany kozossegek hiedelmeibe. Osszefoglalva, a pirkulicho
egy gyermekalaku leny (elvetelt, kereszteletlen, hirtelen meghalt
gyermekbol), aki visszajârva, hangoskodva kisert, ijesztget, de
csak az anyjat bântja, a mellet szivja. Az egitesteket is falja, illetve
rabolja. Torz, nagyon alacsony (torpe), csunya embert is
azonositanak vele. Tehât âtalakult a roman priculici hiedelemleny
alakja es szerepe is az egyiitteles es vandorlăs hosszu idoszaka
alatt, s egy, a cigany hiedelemvilâgba integrâl6dott hiedelemleny
alakult ki. A halottak (mule), a tisztâtalan erok (biuzhe)
megtestesiilesei, mint fent lâthattuk, a cigâny hiedelmekben
kiemelkedo jelentosseggel bimak. A halalhoz, halottakhoz kotodo
lenyek igy fontos negativ elojelii szereplokke vâlnak. Ademonok
(berbeja) vilăganak kepviseloi. A negativ principium, a
szerencsetlenseg, a rossz sors (prikezhija) testet olto alakjai. A
pirkulicho a „rossz halottak" koze soroland6 leny, szâmos roman
es mas neptol âtvett, szinkretizâl6dott negativ tulajdonsâggal.
O zmovo
Az osszegyiijtott anyag alapjan azmovo tulajdonsâgai:
Vo si o beng - Oaz ordog
- Bivuzho manush - tisztâtalan ember
- Baro, zuralo manush - nagy, eros ember
Sar le vampirure chopol lesko buko haj lesko jilo - mint
a vâmpirok szivjâk az ember tiidejet es szivet.
Nyom6 leny
Teliholdnâl jelenik meg, vagy delben, harangozâsnâl
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Kiildi a halottakat vissza az el61c vilagaba - tradel le mule
pa/pale ande zhuvindi fuma
Ugy csinalja, hogy rosszat csinaljanak az emberek, hogy
embereket oljenek. - Sar kerel, hogy le rom te keren chorri
butyi, te mudaren le manushen.
A fekete kutya es a 16 latja, erzi a szagat- O kalo zhukel
haj o grast dikhel Ies, xatyarel leski sung
Az ember csak erzi, de nem latja
Eh'.izni: phabarel varikon brechinari (gatyamadzag),
sostyin haj temuje (tomjen)fastălil sikitva zhaltar

es

A zmovo alakjanak eredetet kutatva meg kell vizsgalnunk
a cigany nyelv egyik tulajdonsagat. A cigany (romani) nyelv is
hasznal mas nyelvekbol atvett szavakat, hasonl6an a tobbi
nyelvhez. A himnemii fonevek eseteben ezek az atvett szavak a
ciganyban „o", illetve „vo" vegzodest kapnak, igy tudja aztan a
nyelv megfeleloen ragozni. A „zmovo" eseteben is errol
beszelhetiink, es a „vo" vegzodest elhagyva eljutunk azmo toboz,
amelyben az „o" hangz6torl6das soran alakult ki. A reszeire
bontott kifejezes alapja velhetoen a roman zmău, egy
hiedelemleny, amely a cigany hiedelemlenyek koze bekeriilt es
sajatsagosan ciganyos format, tartalmat oltott. Tulajdonsagaib61
az deriil ki, hogy otvozte tobb hiedelemleny (ordog, boszorkany,
kisertet, vampir) alakjat.
A magyarorszagi romanok altal ismert zmău nevii leny
ordog, boszorkany jelentesben ismert. 24 ltt emlitem meg, hogy
P6cs Eva Di6szegi Vilmos roman hiedelemalakokr61 sz616
gyiijteseben megemliti a liderc (necurat) es az ordog (dracu)
vonatkozasaban a zmăuval, majd a zmovoval rokon vonasokat
(pl. a magas, eros, nagydarab ember). 25 A roman nepmesekben
a zmău sarkany jelentesu. 26 Eredeti alakja zmeu, a balaurmellett
a roman, sărkany jelentesii hiedelemleny, mely bărmilyen alakot
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fel tud venni. A zmeut a român nep sârkânynak es a balaurral
rokon lenynek, illetve lidercnek kepzeli, s a nephitben elterjedt
forma, hogy a zmeu emberi arcu, de magasabb es vastagabb testu
es 6riâsi ereju leny. A zmeuk a havasokban, suru erdokben
pompâs palotâkat emelnek s csalâdi eletet elnek. Az embereket
nem turik maguk koriil, megolik es megeszik; szep lânyokat
rabolnak. A Mârgâjâr61 erdekes mondât jegyzett fel Mâtyâs Lajos
Lupsân, Torda-Aranyos megyeben. A kozseggel szemben, az
Aranyoson tul meredek, komor magas sziklafal emelkedik, tetejen
nehâny szâl fenyo meredez. Ez a Mârgâja. Lupsa român nepe
azt hiszi, hogy belsejeben szomyek, zmejik tart6zkodnak. 27
A zmeu alapja a szlâv zmija, zmej, melynek jelentese
kigy6. A kigy6 azonosult a sârkâny fogalmâval. Rokona a delszlâv
zmaj, vagy a hazânkban is szeles korben ismert zomok
sârkânykigy6 alakja. 28 A zomok, illetve a zmej tipusu sârkânyok,
sârkânykigy6k a negativ, arto hiedelemlenyek koze sorolhat6k,
szemben a tisztelettel ovezett „segito" kigy6alakok. A
sârkânyalak „ordogi" tulajdonsâga, s âltalâban a sârkâny ordogge
alakulâsâban P6cs Eva szerint az irâni-zsid6, illetve a kereszteny
Sâtân-kepzetnek domina.ns szerepe van. 29 A kozepkori egyhâz
erositette ezt a sârkâny-sâtân azonositâst. Az azonosulâssal a
zmeu, illetve tâjnyelvi vâltozataban zmău is ordogi
tulajdonsagokat kapott, illetve az ordoggel valt azonossa. Emellett
ervel Elwood B. Trigg a cigany demonokr61 es istenekrol irt
konyveben. A szerzo hivatkozik egy Alexandros Paspatestol,
1870-ben, Konstantinapolyban megjelent ertekezesre, mely
szerint a ciganyokat arra kenyszeritettek a keresztenyek, hogy
nevezzek el azokat a szemelyeket, akik elott aldozatot mutatnak
be, s akik ritusa uj a szâmukra. Szent Gyorgy es a sârkâny
kiizdelmet abrazol6 kepet mutattak nekik, s 6'k a keprol a sârkanyt
hasonlatosnak veltek az o ordog-kepiikkel, melyet a beng sz6val
illettek, ami az o hitiik szerint egy torz, bekaszerii leny. A kevesbe
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kepzett festok ăltal festett egyszerii kepek nagymertekben
hozzăjărultak az ordog kepzetenek sărkănnyal, illetve bekăval
val6 azonosităsăhoz. A szanszkrit gyokerii beng (vyranga)
kifejezes igy a sărkăny alakjăn keresztiil nyerte el a keresztenyek
ăltal is hasznălt ordogjelentest. A keleti ortodoxia befolyăsa alatt
â.116 balkăni cigănysăg kozott a beng sz6 az ordogjelentes mellett
magăba foglalta a sărkăny, illetve a torz bekaszerii leny jelenteset
is. 30 Ezt figyelembe veve a părhuzam adja magăt a roman zmeusărkăny zmovo-ordogge val6 transzformăl6dăsăhoz. A cigănyok
babonăs irt6zăsa a hiilloktol, de foleg a bekăt61 (zhamba), illetve
a kigy6t61 (sap) nagyon osi gyokerekre vezetheto vissza.
A zmovo hiedelemleny az ăltalam vizsgălt olăhcigăny
kozossegekben egyarănt ismert, teljes azonossăgot mutattak a
sz6alak es a jellemzok mind a magyarorszăgi, mind a romăniai
cigănyok kozott. Egyarănt megfigyelheto az ordogjelentes (a
beng szinonimăjakent), aki megrontja az embereket,
biincselekmenyekre (pl. rablas, betores, gyilkossăg, stb.) veszi
ră, hazassăgtoresre, s mindenfele egyeb rosszra. A zmovo
nagytermetii, eroteljes, 6riasszerii megjelenese teljesen azonos
formaban jellemzo a vizsgalt kozossegekben. Tobb esetben
hasznaljak a kifejezest olyan ferfira, aki nagytestii, eroteljes
testalkatu (kado manush kasavoj sar o zmovo ). Ez a tulajdonsag
archaikus vonăsnak tekintheto. Mi a kapcsolat a zmeu-sărkănynak
az 6rias, nagyerejii ember alakjăval? A nepmesek es a hiedelmek
sarkăny alakja tobb alakot is kepes felvenni az ordoghoz es a
boszorkănyhoz hasonl6an. Tobb esetben talălkozhatunk az
emberalakot oltott sărkăny figurajaval mesekben, hiedelmekben
egyarant. 31 Ăltalaban a magyar nepmesek sarkanya, szemben a
nyugati sarkănyalakkal nagyon is emberszabasu, van ugy, hogy
nem is magat61 repiil, hanem lovagol, esetleg neki is tăltos Iova
van, karddal, buzogannyal hadakozik, rutsăga nincs
tulhangsulyozva. Az ifju holgyeket sem taplălkozas celjăb61
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rabolja el, hanem hăzassăgra văgyik. Tulajdonsăgai es kiilso
jegyei alapjăn părhuzamba ăllithat6 a zmeu ezen ferfialaku
formăja a delszlăv Zmaj Ognjeni Vuk, vagy az angolszăz ogre,
vagy giant (vagyis az 6riăs) alakjăval. ltt kell megemliteniink,
hogy a cigănyok kozott az ordog megjelenesi formăja ember,
elsosorban ferfi. 32
A zmeu-sărkăny lănyrabl6, emberevo motivuma feledesbe
meriilt, s inkăbb a negativ principiumhoz, az ordoghoz (beng)
kotodo tulajdonsăgai erosodtek fel, illetve hagyomănyoz6dtak
tovăbb. Az ordog fajfogalom, mely magăba foglalja az osszes
tisztătalant (tiinderek, boszorkăk, gonosz szellemek). Erdemes
megfigyelni, hogy alakjăban, tulajdonsăgaiban otvozodtek a
vampir, a boszorkăny, vagy a liderc attributumai. Sajătosan otvozott
tartalommal toltotte fel a văndorl6 cigănysăg a zmeu-sărkăny
alakjăt, s a negativ er6boz kapcsolva azonositotta az ordoggel.
Erdekes megfigyelni, hogy a jugoszlăviai muszlim cigănyok
leginkăbb felt vămpirisztikus lenye is kigy6 alaku. 33 A fekete ăllatok
„megerzo-vedo" kepessegere is tobb, balkăni adat talălhat6. 34
Nehăny archaikus vonăsban felfedezheto a zmeu eredeti,
illetve transzformăl6dott alakja, mint pl. a nagyerejii ember
alakjăban val6 megjelenes. Az egben viaskod6, mennydorgest,
villămlăst okoz6, az egitesteket elrabl6 sărkăny kiilonvălt a zmeu/
zmovo alakjăt61, es kiilonăll6 mesei lenykent el tovăbb. A
sherkano (sărkăny) viharok formăjăban mutatkozik meg, alakjăt
az egen lehet lătni a felhokben. Egy kora juniusi napon
Szentetornya hatărăban egy nagy vihart megelozo eros szelben
egy kisebb orveny, forg6szel alakult ki, amit cigăny adatkozloim
a „sărkăny farkă" -nak (sherkaneski pori) neveztek. 35 Azt
mondtăk, ha a sărkăny megjelenik, akkor szărazsăg lesz, illetve
elpusztulnak dogveszben az ăllatok.
Lăthat6 tehăt, hogy a zmeu-sărkăny attributumai tobb
szinten hagyomănyoz6dtak, s keveredtek a nepmesek sărkăny
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alakjaval is. A zmovo es a sherkano oriztek meg az archaikus
vonasokat a sarkanyhiedelmekben. Kiilonbozo, elsosorban
roman, szerb es magyar hatasokkal otvozve keveredett a
hiedelemleny es a mesei sarkany alakja.
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FIGURA PRICULICIULUI SI A ZMEULUI ÎN
'
CREDINTELE TIGANILOR
„VALAHI"

'

'

Rezumat
Lucrarea prezintă reprezentările priculiciului şi zmeului
în contextul mai larg al credintelor tigănesti. Cercetările au vizat
'„valahi"
'
'
din
judetul Bekes si
Patru comunităti' de tigani
'
,
'
comunitătile de tigani „gabori" din Transilvania.
~ '
'
In credinţele fiecarui popor, inclusiv a ţiganilor,
functionează bipolaritatea Bine -Rău doar că, în cazul tiganilor,
,
'
apar şi elemente romanes, foarte arhaice, unele specifice, altele
împrumutate de la alţii, cu care au avut contacte pe lungul lor
drum de migrare.
Tiganii analizati sunt romano-catolici sau ortodocsi dar
'
'
'
nu-şi practică religia conform liturghiilor.Lumea lor mitică este
mult mai veche decât dogma religioasă.Viaţa lor este dominată
de frică superstiţioasă de la botez până la înmormântare. Biserica,
cimitirul sunt spaţii sacrale pentru ei, la fel cum sacru este şi
preotul pentru că aceste locuri, acest om, face legătura între
puterea lumească şi cea de dincolo.
Tot în acest context trebuie să amintim elementele care
gu vernează viata tiganilor. Prima fortă magică care poate să
' '
'
intervină în viata tiganului este norocul predestinat sau opusul
' ' Prin obiceiurile practicate ţiganii urmăresc
acestuia, ghinionul.
asigurarea unei vieti norocoase, evitarea nenorocirilor,
'
îmblânzirea spiritelor morţilor.
Al doilea element care controlează viata tiganilor este
' 'curate de cea
frica de necuratul cultic, nevoia de separare a lumii
necurată, de care se leagă o serie de tabuuri, care le împânzesc
viata. De altfel,curătenia interioară trebuie păstrată cu sfintenie,
'
'
'
fiindcă doar astfel poate fi ocrotit sufletul de pericolele care
pândesc viata.

'
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Credinţele ţiganilor

sunt grupate în jurul următoarelor
teme: curătenia si necurătenia; norocul si ghinionul;mortii;
'
' vrăjitoare;
' diavoli; blesteme;
'
'
sufletele necurate;
Fecioara Maria.
Ei caută explicaţii pentru tot ceea ce se întâmplă, pentru
boli.Cred că cei care nu sunt curati nu pot să aibă viată
'
'
norocoasă.Necurăţenia în cazul ţiganilor se referă în primul rând
la femei, dar apare si în alte multe domenii ale vietii,de la spatiul
'
'
'
de locuit până la mâncare.
Tabuurile legate de animale se referă la ţinerea sau la
consumarea lor dar si la faptul că animalul are legătură cu lumea
'
de dincolo.
Cel mai stimat animal este calul, care este înconjurat de o
veneratie sfântă iar dacă este tinut pe lângă casă este o cinste, nu
' să fie maltratat sau' mâncat.
este admis
Câinele poate să fie si curat si necurat, depinde.El este
'
'
totuşi stimat pentru că păzeşte casa, vede mortul care se întoarce
acasă, stafiile.
Pisica în schimb este considerată de tigani un animal necurat
' rele, cu vrăjitoarele.
( îşi linge blana)dar ţine legătura cu spiritele
Broasca, sarpele sunt asociate de tigani cu diavolul, cu
,
'
spiritele rele, aşa că toată lumea se fereşte de ele, dar prin legăturile
pe care le au cu lumea de dincolo ele sunt utilizate în practici
magice şi vindecări.
Mortii au un rol pozitiv sau negativ, influentează viata
'
'
celor vii, aşa' că sunt înconjuraţi de un respect deosebit.
Dacă nu sunt respectaţi, ei îi pedepsesc pe cei vii. De
asemenea morţii se leagă de obiectele lor preferate, de locul unde
au stat si se întorc, încât tiganii migratori părăsesc căruta, rulota
'
'
si obiectele
mortului. '
'
În ziua de azi este mai greu fiindcă nu pot să-şi părăsească
casa, aşa că această credinţă s-a modificat .Ei stropesc casa cu apă
sfintită sau folosesc diferite obiecte de cult pentru a o proteja de morti.

'
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'

Tiganii cred că atunci când moare cineva, sufletul lui
'
rămâne până la înmormântare în preajma corpului.Atunci când
are loc înmormântarea sufletul se mută în lumea martilor iar dacă
'
înmormântarea nu are loc asa
, cum trebuie, mortul n-o să fie
„bun" ,se va întoarce în lumea celor vii, mai ales dacă este un
mort tânăr sau a fost supărat pe cineva.
Revenirea morţilor printre cei vii nu întotdeauna este una
malefică.Dacă familia visează cu mortul înseamnă că el vrea să
comunice ceva important.
Dacă ei cred că mortul este prin preajmă,că încearcă să
comunice cu ei (numindu-i pe nume si
, întrebându-i că ei ce vor),
tiganii duc lumânări la morminte si încearcă să se purifice imitând
'
'
gestul
spălatului mâinilor deasupra focului(purificator)al lumânărilor.
Fiintele supranaturale reprezintă, potrivit credintelor
'
'
tigănesti, forte pozitive si negative, care influentează norocul si
'ghinionul,
'
'
'
'
'
poate să îmbolnăvească oamenii.
Desi tiganii se declară crestini, credinta lor este
' '
,
'
superficială, în realitate pentru ei fortele Binelui si al Răului sunt
'
,
stăpânii lumii de Sus si de Jos.Credinta lor are trăsături animiste.
,
'
Legăturile lor cu românii se manifestă prin pomana
mortului si prin credinta în fiinte si sufletele necurate, vrăjitoarea,
'
,
' '
zmeul (,,zmovo"), priculiciul.
Diavolul desi
, este o figură negativă nu are rol atât de
important ca si Satana din cultele crestine.
'
'
Strigoiul si sufletul necurat, zmovo, sunt două fiinte
,
'
legate de credinţa care se referă la moarte.Sunt variantele rele ale
martilor care se întorc.
' Dumnezeu sau Devia întruchipează Binele, care sustine
'
lumea, este o forţă pozitivă, benefică, vindecătoare.Isus Hristos
este recunoscut ca o formă a lui Devia, nu este permis să fie jignit.
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Un rol important are si Fecioara Maria.În credintele tiganilor
' ' cel mai
valahi ea reprezintă o fonnă' pozitivă feminină, principiul
sfânt al maternitătii.Are fortă vindecătoare dar si putere malefică.
'
,
'
Priculiciul (prikulicho)

Caracteristici:
-este un copil avortat sau nebotezat, care a murit înainte de botez
-diavol mic
-om mic
-vine sub chipul unui copil
-se întoarce sub fonnă de duh si suge de la mama lui, când aceasta
'
doarme
-umblă de unul singur
-face zgomot cu jucăriile lui
-nu face rău nimănui doar mamei sale
-sperie lumea
-se hrăneste cu soarele si luna.
'
'
Reprezentarea
priculiciului
apare şi în credinţa populară maghiară
ca om-lup dar mai ales îm credinţa populară românească, unde
chiar mortul poate să devină lup.
În credintele tiganilor „valahi", caracteristicile priculiciul s-au
, '
format din elemente împrumutate de la maghiari, români si sârbi.
'
Copiii care au murit subit, fără botez, bulversează comunitatea
tiganilor, devin spirite necurate care sunt în legătură cu fortele
'
'
malefice.Ei
se întorc la cei vii ca să se răzbune pentru moartea
lui necurată.
În concluzie prikulicho face parte din categoria mortilor răi,o
'
fiinţă sincretică, preluată de la mai multe neamuri.
Zmovo

Caracteristici:
-el este diavolul
-este un om necurat
-este un om puternic
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-ca şi vampirii suge sângele şi plămânii oamenilor
-apare la lună plină sau la prânz, când se trag clopotele
-trimite mortii înapoi în lumea viilor
-face rele 'între oameni, îi determină să facă lucruri
nepermise(crime,etc.)
-câinele negru şi calul negru simt mirosul lui
-omul îl simte dar nu-l vede
-poate să fie gonit cu ajutorul tămâii sau cu şiretul de la izmene.
Dacă analizăm limba romanes constatăm că la baza cuvântului
zmovo stă zmăul, ce denumeste aceeasi fiintă mitologică, înrudită
'
'
,
cu necuratul şi cu deavolul din credinţa populară românească.De
fapt în credinţa ţigănească este un om foarte puternic, care poate
lua forma oricui.
Cuvântul zmeu este de fapt de origine slavonă, de la zmija, care
înseamnă sarpe sau zmaj-zmok, care înseamnă balaur. Este vorba
'
despre un şarpe malefic.
Dacă zmeul are forte diabolice acest lucru se datorează asocierii
'
lui cu Satana din credintele
iudeo-iraniene si crestine.Traditiile
,
'
'
'
ţiganilor valahi despre zmovo sau sherkano conservă cel mai
bine mostenirea arhaică legată de această fiintă.
'
'

THE PRJCULICHO AND THE ZMOVO IN THE VLACH
GYPSY BELIEFS IN SOUTH BEKES COUNTY.
Summary
I did the theme-collection in four vlach-gypsy communities in
south Bekes county (Oroshăza-Szentetomya, Vegegyhăza,
Ketegyhăza, Magyarbânhegyes ), and amongst Gaborestye gypsies from Transilvania (Parajd, Hargita County), who live peri584
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odically in Bekescsaba. The supernatural images of the gypsies
can sorted round positive or negative supernatural beings. These
beings affect fortune, illness and death. The struggle between
Good and the Evil, their role in fortune and the happiness determine the adjudication ofthese beings.
O pirkulicho (prikulicho)
Attributes ofthe prikulicho:
Cine vetelture, bibolde, bivuzhe - unchristened, aborted,
dead infant or child
little impures
Cino beng - little devii
Cino manush - little man
it appears in a figure of a child
Pa/pale zhal, haj pe! peske daki chuchi kana sovel - it
returns and sucks the breast of its own mother, when she
is sleeping
- Korkoro avei - it returns alone
It looks for its own toy, nipple, makes noise (chingardel)
It doesn't hurt anybody, except its own mother
Frightens the livings
Eats the sun and moon
We can see the influence of the Romanian pricu/ici (wolf, or
dog figured supernatural being), which got into the Hungarian
language primarly in Transilvania and other Hungarian areas,
too. Its Romanian and Hungarian forms are very varied and with
its spreading flared its meaning. Searching the attributes ofthe
gypsy priculicho we can conclude that the pecularities of the
supernatural beings from the Balkan (Romania) and Hungary
are combined in its figure. It preserved the archaic attribute of
the werewolf, which robbs, eats the luminaries. It adopted the
meaning of the goblin or ugly child and it was identified with the
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aborted, unchristened, changed child. lt adopted the negative attributes of the beings mentioned, that is the reason for the revenge on the mother (breast-sucking) retuming at night. The livings make magic against them (like against the witches) for example they bum incense or a piece of string. The animals (horse,
dog) feel its presence (like incase of the witches or the devil) it
changes their behaviour. The cino beng (little devilexpression
refers to the gypsy beliefs that all of the negative forces are from
the beng (devil). lts appearance at full moon and tolling is similar to the attributes of the werewolf and other diabolic beings.
Ozmovo
Attributes of the zmovo:
Vo si o beng- lt is the Devil's own
- Bivuzho manush - Impure man
- Baro, zuralo manush - Big, strong man
Sar le vampirure chopol lesko buko haj lesko jilo - Like
the vampires it sucks the lung and the heart ofthe man.
Weighting being.
lt appears at full moon or at noon (tolling).
lt sends the deads back into the world oflivings. - tradel
le mule pa/pale ande zhuvindi fuma.
lt makes the man make bad things, kill other people. Sar kerel, hogy le rom te keren chorri butyi, te mudaren
le manushen.
Black dogs and horses can see and smell it. - O kalo
zhukel haj o grast dikhel Ies, xatyarel leski sung
Humans can feel it, but can't see it.
To banish them: somebody bums a piece of strick, underpants or incense and the zmovo goes away crying phabarel varikon brechinari, sostyin haj temujefastă Iii
es sikitva zhaltar
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The base of the word zmovo is the Romanian zmău, a supernatural being, which was adopted in the gypsy belief and became their supernatural being. In its attributes it adopted the figures of several supernatural beings (devii, witch, ghost, vampire). Its primai form is zmeu, which is the Romanian „dragon"
being next to the balaur. They can transform into any figure.
The zmeu is known by the Romanian as the dragon or
cacodemon, andin the folk beliefa widespread form of the zmeu
is a human-faced, but big, thick giant being. The medieval church
enhanced the identification of the dragon with the satan. With
this identification the zmeu (zmău) adopted satanic attributes, or
rather turn into the devii itself.
The Sanscrite-origin beng (ryranga) adopted the „devii"
meaning, which was used by Christians as well, through the figure ofthe ancient dragon (frog). Among the Balkanian gypsies
(who were under the influence ofthe east-orthodoxy) the beng
were known as the devii and also the dragon or a freak, froglike
being. Considerin this there is a paraleli between the transformation of the Romanian zmeu and the gypsy zmovo-devil. The
superstitious fear of the gypsies from reptiles especially from frogs
(zhamba) or snakes (sap) stems from ancient roots.
It can be seen that the attributes of the zmeu-dragon
became traditional on more and more levels and mixed with the
dragon-figure of the folk tales. The zmovo and the sherkano
preserved the archaical features ofthe dragon-beliefs. The figures
of the supernatural being and the legendary dragon mixed as a
resuit of different (particularly the Romanian, Serbian and
Hungarian) influences.
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